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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

1.1 Inleiding 
 
In een steeds verdergaande digitaliserende samenleving is het niet verwonderlijk dat toezichthouders vaker 
moderne toezichtmethoden inzetten en hun onderzoek daarop aanpassen. Het papieren tijdperk heeft 
plaatsgemaakt voor een digitaal tijdperk waarin ondernemingen, en dus ook ondernemingen die onder toezicht 
staan, voornamelijk digitaal werken. Waar toezichthouders voorheen analoog onderzoek verrichten en analoog 
materiaal vergaren, hebben zij steeds vaker digitale gegevensbronnen in het vizier. 1  Als gevolg van deze 
ontwikkeling zijn toezichtmethoden gemoderniseerd. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren een aantal nieuwe 
ingrijpende methoden bijgekomen, zoals de inzet van mystery guests, GPS-tracking en peilbakens, 
cameraobservatie en het maken van forensische kopieën van gegevensdragers.2  
 
De afgelopen jaren staat de inzet van deze toezichtmethoden in toenemende mate in de belangstelling.3 Niet 
alleen in de literatuur, maar ook in de media. Nieuwsberichten als “ACM doet invallen bij datingsites en 
onderzoekt misleiding” en “ACM beboet bedrijf voor snel verwijderen van WhatsAppjes tijdens een inval” doen 
flink wat stof opwaaien. 4  Deze belangstelling is niet vreemd, aangezien de uitoefening van 
toezichtsbevoegdheden in de praktijk ver kan rijken. Bij (onaangekondigde) bedrijfsbezoeken deinzen 
toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) en de Autoriteit Financiële Markten 
(hierna: AFM) er bijvoorbeeld niet voor terug om grote hoeveelheden van (fysieke en digitale) zakelijke gegevens 
en bescheiden te vorderen.5 Daarbij kunnen ook forensische kopieën worden gemaakt van e-mailboxen, laptops 
en mobiele telefoons van bestuurders of medewerkers van de onderneming waar het onderzoek plaatsvindt.6 
Het gevolg is dat toezichthouders de beschikking krijgen over allerlei soorten digitale gegevens, waaronder ook 
gegevens die buiten-de-reikwijdte van het onderzoek vallen zoals niet-zakelijke gegevens en privégegevens.7  
 
Toezichthouders zetten methoden zoals de bovenstaande in op basis van de algemene bevoegdheden uit titel 
5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Aangezien die toezichtmethoden ingrijpend kunnen zijn 
voor ondernemingen en natuurlijke personen (niet alleen voor bestuurders van een onderneming, maar ook 
medewerkers), is het belangrijk dat er voldoende waarborgen bestaan rond de inzet hiervan. Deze methoden 
kunnen immers in potentie een inbreuk maken op het recht op het respect voor het privéleven zoals neergelegd 
in artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
(hierna: EVRM).8 Dit verdrag is van groot belang voor de toezichtspraktijk. De grondrechten die in het EVRM 
besloten liggen, kunnen de inzet van toezichtmethoden begrenzen. 9  Daarnaast zijn toezichthouders bij de 
uitoefening van hun bevoegdheden onder meer gebonden aan het legaliteitsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel.10 Beide beginselen liggen ook besloten in artikel 8 EVRM.11 

                                                                 
1 Knapen & Elkerbout, M&M 2010/6, p. 224-232, Ten Have, M&M 2017, p. 144, Nuijten & Stijnen 2018/2.1, Batting, TvT 2019, p.33, 
Beumer, TvT 2019, p. 26, Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 773. 
2 Jansen, NJB 2017/1230, p. 1585-1587, Jansen, JBplus 2017, p. 86-89 en p. 93-94, Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 653-663.  
3 Niet uitputtend: Knapen & Eikerbout, M&M 2010, p. 224-232, Kuipers & Gaasbeek 2013, S&O 2013, p. 210-214, Alipour & Louisse, MP 
2014/273, Jansen, JBplus 2017, p. 83-106, Jansen 2017, NJB 2017, p. 1584-1593, Dielemans-Goossens & Baneke, MP 2018, p. 28-35, 
Batting, TvT 2019, p. 33-36, Beumer, TvT 2019, p. 26-32, Oerlemans & Schuurmans, NJB 2019, p. 1458-1466, Venderbos, JBplus 2019, p. 2-
33, Sanderink 2019, p. 449-457. In hoofdstuk 4 kom ik daar nader op terug. 
4 Vgl. ‘1,84 miljoen euro boete voor verwijderen WhatsApp chats tijdens inval ACM’, acm.nl 11 december 2019, ‘ACM beboet bedrijf voor 
snel verwijderen van WhatsAppjes tijdens een inval’, nu.nl 11 december 2019, ‘ACM doet invallen bij bedrijven achter datingsites’, acm.nl 
20 april 2018, ‘ACM doet invallen bij datingsites en onderzoekt misleiding’, NRC 20 april 2018.  
5 Op grond van art. 5:15 en 5:17 Awb. In die zin: Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:470, r.o. 2.4 en 2.9 (ACM), Rb. 
Rotterdam 22 oktober 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8228, r.o. 5 (AFM). 
6 Een forensische kopie is een kopie van de gehele harde schijf van een gegevensdrager, inclusief toegang tot verwijderde data en 
bestanden en toegang tot gegevens over de status en historie van data en bestanden.  
7 Beumer, TvT 2019, p. 26-29. 
8 Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 659-661, Venderbos, JBplus 2019, p. 2-33. 
9 Een inbreuk op het recht op respect voor het privéleven is namelijk alleen gerechtvaardigd als deze voldoet aan de vereisten van artikel 8 
lid 2 EVRM. In hoofdstuk 3 kom ik daar nader op terug. Zie ook: Barkhuysen 2014, p. 12 en 15, Venderbos, JBplus 2019/2.2.3.1. 
10 Art. 5:13 Awb. 
11 Sanderink 2019, p. 450-452, Venderbos, JBplus 2019/2.2 
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De voortgaande ontwikkeling van toezichtmethoden roept de vraag op of de wettelijke grondslagen waarop deze 
methoden zijn gebaseerd nog toereikend zijn.12 In de praktijk zetten bestuursorganen en toezichthouders steeds 
vaker ingrijpende onderzoeksmethoden in op basis van de relatief algemene bevoegdheden uit titel 5.2 Awb.13 
Daarnaast voeren sommige toezichthouders een deel van hun toezichtmethoden uit op basis van beleidsregels, 
zoals het onderzoek in digitale gegevens.14 
Ook in de rechtspraak is de vraag naar een voldoende wettelijke grondslag onderwerp van discussie.15 De reden 
hiervan is dat de inzet van een toezichtmethode vaak een inbreuk op het in artikel 8 EVRM beschermde recht op 
respect voor het privéleven van de betrokkene tot gevolg heeft. Volgens vaste rechtspraak van het EHRM is een 
inbreuk op dit recht alleen toelaatbaar indien de inbreukmakende overheidsmaatregel berust op een voldoende 
duidelijke en voorzienbare wettelijke grondslag.16 Kernvraag is of de algemene bevoegdheden uit titel 5.2 Awb 
daarvoor een voldoende specifieke wettelijke basis bieden zoals artikel 8 lid 2 EVRM vereist. 17  De 
bestuursrechter geeft daarover tegenstrijdige signalen af. De voortgaande ontwikkeling van toezichtmethoden 
kan tot gevolg hebben dat, zelfs indien de bestuursrechter tot het oordeel komt dat aan het legaliteitsvereiste is 
voldaan, de daadwerkelijke toepassing van de toezichtmethode in de praktijk alsnog strijd oplevert met artikel 8 
EVRM. 
 
In een breder kader draagt dit onderzoek bij aan de discussie over de toekomstbestendigheid van titel 5.2 Awb.18 
De ontwikkeling naar steeds geavanceerder digitaal onderzoek roept de vraag op of de basis voor moderne 
toezichtmethoden uit titel 5.2 Awb nog wel geschikt is voor dit onderzoek.19 Titel 5.2 Awb is meer dan 23 jaar 
geleden geïntroduceerd. 20 In de literatuur wordt het standpunt ingenomen dat de opzet van de wettelijke 
regeling vooral uitgaat van fysiek toezicht in een niet-digitale wereld.21 Zo ontbreekt een specifieke regeling voor 
digitaal onderzoek en de verschillende verschijningsvormen van dit onderzoek.22 
Parallel aan deze ontwikkeling is sprake van een vervaging van de scheidslijn tussen zakelijk en privé.23 Steeds 
vaker wordt zakelijke apparatuur, zoals mobiele telefoons en laptops, gebruikt voor privédoeleinden en 
andersom. Ook het thuiswerken neemt in sterkere mate toe. 24  Dit maakt de bewijsvergaring voor 
toezichthouders steeds complexer.25  
Gelet op de verdergaande digitalisering is het bovendien denkbaar dat toezichthouders in de toekomst gebruik 
gaan maken van nog meer (ingrijpende) moderne toezichtmethoden. Hierbij past een kritische blik op de 
overheid die een (al dan niet gerechtvaardigde) inbreuk maakt op de vrije persoonlijke rechtssfeer van burgers.26 
 

  

                                                                 
12 Niet uitputtend: Jansen 2017, JBplus 2017, p. 41, Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 659-661, Oerlemans & Schuurmans, NJB 2019, p. 
1459-1461, Sanderink 2019, p. 453-454. 
13 Niet uitputtend: Jansen, NJB 2017/1230, p. 1585-1587, Jansen, JBplus 2017, p. 86-89 en p. 93-94, Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 
659-661, Oerlemans & Schuurmans, NJB 2019, p. 1459-1461, Venderbos, JBplus 2019, p. 2, Sanderink 2019, p. 453-454.  
14 Stcrt. 2014, 3993 (ACM), Stcrt. 2020, 13499 (AFM). In hoofdstuk 4 ga ik daar nader op in.  
15 CRvB 15 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:947, AB 2016/329, m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, CRvB 13 september 2016, 
ECLI:NL:CRVB:2016:3479, USZ 2016/377, m.nt. M.W. Venderbos, HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:286, AB 2018/27, m.nt. T. 
Barkhuysen en M.L. van Emmerik. Zie ook: Venderbos, JBplus 2019, p. 2-33.   
16 EHRM 26 april 1979, ECLI:NL:XX:1979:AC6568 (Sunday Times/Verenigd Koninkrijk), par. 49, EHRM 25 maart 1983, 
ECLI:CE:ECHR:1983:0325JUD000594772 (Silver e.a./Verenigd Koninkrijk) par. 87, EHRM 24 april 1990, 
ECLI:CE:ECHR:1990:0424JUD001180185 (Kruslin/Frankrijk) par. 29. Zie ook: Gerards 2011, p. 112-115. 
17 Niet uitputtend: Jansen 2017, JBplus 2017, p. 41, Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 659-661, Oerlemans & Schuurmans, NJB 2019, p. 
1459-1461, Sanderink 2019, p. 453-454. 
18 Niet uitputtend: Jansen, JBplus 2017, p. 83-106, Jansen 2017, NJB 2017, p. 1584-1593, Klein, Nuijten & Born, NTB 2015/44, p. 331-332, 
Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 659-661.  
19 Vgl. Jansen 2017, JBplus 2017, p. 41, Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 659-661, Oerlemans & Schuurmans, NJB 2019, p. 1459-1461. 
20 Titel 5.2 Awb is op 1 januari 1998 in werking getreden als onderdeel van de derde tranche van de Awb (Stb. 1996, 333). 
21 Klein, Nuijten & Born, NTB 2015/44, p. 330-332, Jansen, JBplus 2017, p. 83-106, Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 778. 
22 Blomberg, Jurgens & Michiels 2016/2.4.5, Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 773. 
23 Klein, Nuijten & Born, NTB 2015/44, p. 331-332, De Vries, Özer & Eijken, TvCo 2019, p. 427. 
24 Klein, Nuijten & Born, NTB 2015/44, p. 331-332. 
25 Klein, Nuijten & Born, NTB 2015/44, p. 331-332, De Vries, Özer & Eijken, TvCo 2019, p. 427. 
26 Vgl. Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 134 en 137-138. Zie ook: Barkhuysen 2014, p. 10-11, Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 
659, Venderbos, JBplus 2019, p. 2.  
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1.2 Onderzoeksvraag en deelvragen 
 
In deze scriptie staat, naar aanleiding van de hierboven beschreven problematiek, de onderstaande 
onderzoeksvraag centraal: 
Is titel 5.2 Awb als grondslag voor moderne toezichtmethoden nog toereikend in het licht van art. 8 EVRM? 
 
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen van belang: 

1. Wat zijn toezichtsbevoegdheden die hun grondslag vinden in titel 5.2 Awb? 
2. Wat houdt het recht op respect voor het privéleven in, zoals neergelegd in artikel 8 EVRM, en onder 

welke omstandigheden is een inperking van dit recht gerechtvaardigd? 
3. Leidt de toepassing van moderne toezichtmethoden tot een inbreuk op het recht op respect voor het 

privéleven zoals neergelegd artikel 8 EVRM? 

1.3 Kernbegrippen 
 

De centrale begrippen in dit onderzoek zijn ‘toezichtsbevoegdheden’ en ‘moderne toezichtmethoden’. 
Toezichtsbevoegdheden zijn alle in titel 5.2 Awb neergelegde bevoegdheden waarover een toezichthouder 
beschikt, waaronder het betreden van plaatsen (art. 5:15 Awb), het vorderen van inlichtingen (art. 5:16 Awb) en 
het vorderen van inzage van zakelijke gegevens en bescheiden (art. 5:17 Awb). In bijzondere wetten kunnen deze 
bevoegdheden worden uitgebreid of ingeperkt.27  
Moderne toezichtmethoden vinden hun grondslag in de algemene toezichtsbevoegdheden uit titel 5.2 Awb. Het 
betreft nieuwe (ingrijpende) toezichtmethoden zoals de inzet van mystery guests, GPS-tracking en peilbakens, 
cameraobservatie en het maken van forensische kopieën van gegevensdragers.28 In deze scriptie zal voor de 
aanduiding van bovengenoemde methoden vanaf nu gesproken worden over ‘moderne toezichtmethoden’. 
Hierbij sluit ik aan bij de terminologie uit de literatuur.29  
 

1.4 Afbakening onderzoek 
 
Gelet op de beperkte omvang en reikwijdte van de scriptie, is het noodzakelijk om de volgende onderwerpen af 
te bakenen:  
 
Bestuursrechtelijk toezicht versus (strafrechtelijke) opsporing 
In deze scriptie staat de inzet van bevoegdheden in de bestuursrechtelijke toezichtsfase centraal. Gelet op de 
beperkte omvang van dit onderzoek, besteed ik daarbij geen aandacht aan de samenloop tussen toezicht en 
opsporing.  
De Awb maakt een principieel onderscheid tussen toezicht en opsporing.30 Toezicht kan worden uitgeoefend 
zonder dat sprake hoeft te zijn van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Bij opsporing van strafbare 
feiten is deze verdenking wel vereist.31 Opsporing vormt daarmee een strafrechtelijk handhavingsinstrument, 
terwijl toezicht een bestuursrechtelijk karakter draagt.32 Indien sprake is van opsporing dan zijn de hoofdstukken 
2 tot en met 8 en 10 van de Awb, waaronder titel 5.2 Awb, niet van toepassing.33   
In de praktijk is het onderscheid tussen toezicht en opsporing echter niet altijd duidelijk.34 Dit komt omdat 
toezicht en opsporing vaak in elkaars verlengde liggen.35 Zo kan het uitoefenen van toezicht aanleiding geven tot 
het instellen van een opsporingsonderzoek en het toepassen van opsporingsmiddelen. Daarnaast kunnen de 

                                                                 
27 Art. 5:14 Awb. 
28 Jansen, NJB 2017/1230, p. 1585-1587, Jansen, JBplus 2017, p. 86-89 en p. 93-94, Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 659-661.  
29 Jansen, NJB 2017/1230, p. 1585-1587, Jansen, JBplus 2017, p. 86-89 en p. 93-94, Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 659-661.  
30 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 134-135, Kamerstukken II 1994/95, 23700, nr. 5, p. 49-50 en 67. 
31 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 134. Zie ook: Corstens/Borgers & Kooijmans 2021/9.2 
32 Schlössels & Zijlstra 2017/21.1.2. 
33 Art. 1.6 Awb.  
34 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 134/135. Zie ook Jansen 1999, p. 175-178. 
35 Corstens/Borgers & Kooijmans 2021/9.2, Jansen 1999, p. 175-178. 
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bestuursrechtelijke toezichtfase en de strafrechtelijke opsporingsfase parallel aan elkaar lopen. Bovendien 
beschikken sommige personen over zowel toezichthoudende als opsporingsbevoegdheden. Hierbij is het 
uiteindelijke doel van het onderzoek doorslaggevend en ligt de grens daar waar het onderzoek is gericht op 
strafrechtelijke afdoening van strafbare feiten.36   
 
Moderne toezichtmethoden  
In deze scriptie ligt de focus op de inzet van moderne toezichtmethoden die hun grondslag vinden in titel 5.2 
Awb. De inhoud van hoofdstuk 2 (toezicht op de naleving) en hoofdstuk 3 (art. 8 EVRM) is voor alle moderne 
toezichtmethoden van toepassing. Omdat het wegens de beperkte omvang van deze scriptie niet tot de 
mogelijkheden behoort om voor alle moderne toezichtmethoden te beoordelen of deze de toets aan artikel 8 
EVRM kunnen doorstaan, richt ik mij in hoofdstuk 4 specifiek op bewijsvergaring via de gegevens- en 
inlichtingenvordering en bewijsvergaring via digitaal onderzoek. Beide methoden vinden hun grondslag in artikel 
5:17 Awb en kunnen een (al dan niet gerechtvaardigde) inbreuk maken op het recht op respect voor het 
privéleven zoals neergelegd in artikel 8 EVRM. Daarnaast is van belang dat de bestuursrechter recent aan deze 
methoden grenzen heeft gesteld. Uit de rechtspraak komt naar voren dat de bestuursrechter deze grenzen met 
name baseert op artikel 8 EVRM.37 In hoofdstuk 4 ga ik nader op deze rechtspraak in. De overige moderne 
toezichtmethoden laat ik in dit hoofdstuk buiten beschouwing. 
 
Artikel 8 EVRM  
Het recht op respect voor het privéleven, de woning en correspondentie is vastgelegd in artikel 10, 12 en 13 
Grondwet (hierna: Gw) en artikel 8 EVRM. Daarnaast kan gewezen worden op artikel 17 Internationaal verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten (hierna: IVBPR) en artikel 7 Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie (hierna: Handvest). De reikwijdte van artikel 8 EVRM is het ruimst.38 Dit artikel omvat ook de 
maatstaven van bovengenoemde bepalingen in de Grondwet, IVBPR en Handvest.  
Artikel 7 Handvest correspondeert met artikel 8 EVRM. Artikel 52 lid 1 Handvest stelt aan de beperking van dit 
recht vergelijkbare eisen.39 Daarnaast kan voor de interpretatie van artikel 7 Handvest worden aangesloten bij 
de uitleg van de rechtspraak van het EHRM.40 Aangezien de inhoud en reikwijdte van artikel 7 Handvest nagenoeg 
gelijk is aan artikel 8 EVRM, beperk ik mij in deze scriptie tot een toets aan artikel 8 EVRM.  
Het eerste lid van artikel 8 EVRM omvat vier rechten: het recht op respect voor zijn privéleven, familie-en 
gezinsleven, woning en correspondentie. In deze scriptie staat tot het recht op respect voor het privéleven 
centraal, nu dit aspect voor de toezichtpraktijk van groot van belang is. Daar waar sprake is van mogelijke overlap 
tussen dit recht en de overige in artikel 8 EVRM genoemde rechten, zal ik dit specifiek aangeven.  
Voorts is van belang dat het EHRM meermaals heeft overwogen dat ‘privéleven’ een ruim begrip is dat niet 
uitputtend kan worden gedefinieerd.41 Gezien het zeer brede scala aan kwesties dat het privéleven omvat, heeft 
het EHRM zaken die onder dit begrip vallen, gegroepeerd in drie brede categorieën: (I) iemands fysieke, 
psychologische of morele integriteit, (II) zijn privacy en (III) zijn identiteit en autonomie.42 In deze scriptie beperk 
ik mij tot de categorie ‘privacy’. De overige categorieën zijn voor dit onderzoek niet relevant. 
Het tweede lid van artikel 8 EVRM geeft de voorwaarden op grond waarvan een inbreuk op het recht op respect 
voor het privéleven mogelijk gerechtvaardigd kan zijn. Een inbreuk op dit recht is alleen toegestaan voor zover 
die bij wet is voorzien, een legitiem doel dient en noodzakelijk is voor het uitoefenen van de toezichtstaak. In 
deze scriptie komen al deze voorwaarden aan bod.   

                                                                 
36 Bröring 2017/4.1.2, Corstens/Borgers & Kooijmans 2021/9.2. 
37 CRvB 15 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:947, AB 2016/329, m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, CRvB 13 september 2016, 
ECLI:NL:CRVB:2016:3479, USZ 2016/377, m.nt. M.W. Venderbos. Zie ook: Venderbos, JBplus 2019, p. 2. 
38 Barkhuysen & Bos, JBplus 2011, p. 17-23. 
39 Art. 52 lid 1 Handvest: ‘Beperkingen op de uitoefening van de in dit Handvest erkende rechten en vrijheden moeten bij wet worden 
gesteld en de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden eerbiedigen. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen 
slechts beperkingen worden gesteld, indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkende doelstellingen 
van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen’. 
40 Artikel 52 lid 3 Handvest. Zie ook: Barkhuysen & Van Emmerik 2016/4.7, Barkhuysen & Bos, JBplus 2011, p. 17-23. 
41 EHRM 16 december 1992, ECLI:CE:ECHR:1992:1216JUD001371088 (Niemietz/Duitsland), par. 29, EHRM 29 april 
2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0429JUD000234602 (Pretty/Verenigd Koninkrijk), par. 61, EHRM 28 januari 2003, 
ECLI:CE:ECHR:2003:0128JUD004464798 (Peck/Verenigd Koninkrijk), par. 57. 
42 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, Raad van Europa/EHRM (31 augustus 2020). 
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AVG 
Een toezichthouder is verplicht is om bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de Algemene verordening 
gegevensbescherming (hierna: AVG) in acht te nemen. Dit betekent onder meer dat de toezichthouder rekening 
moet houden met de diverse gegevensbeschermingsrechtelijke normen. 43  Welke eisen de AVG stelt aan 
bewijsvergaring door toezichthouders, vergt een apart onderzoek. Gelet op de beperkte omvang van dit 
onderzoek, laat ik de AVG in deze scriptie buiten beschouwing.  
 

1.5 Onderzoeksmethode 
 
Voor het onderzoek van de onderzoeksvraag en de deelvragen heb ik gebruik gemaakt van de klassiek-juridische 
onderzoeksmethode, waarin literatuur- en jurisprudentie onderzoek en onderzoek naar de wetsgeschiedenis 
centraal staan. Bij het onderzoek naar de eerste deelvraag heb ik gebruik gemaakt van de wetsgeschiedenis van 
titel 5.2 Awb, die inzicht verschaft in de opzet, achtergrond en reikwijdte van algemene toezichtsbevoegdheden. 
Verder heb ik literatuur en Nederlandse bestuursrechtelijke en civielrechtelijke jurisprudentie bestudeerd 
waaruit bleek hoe de algemene bevoegdheden uit titel 5.2 Awb in de praktijk worden toegepast. 
Bij het onderzoek naar de tweede deelvraag, het recht op respect voor het privéleven zoals neergelegd in artikel 
8 EVRM, staat het toetsingskader van het EHRM centraal. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de ‘Guide on Article 
8 of the European Convention on Human Rights’ van de Raad van Europa/EHRM en het handboek ‘EVRM – 
Algemene beginselen’ van Gerards. Daarnaast heb ik jurisprudentie en literatuur over artikel 8 EVRM bestudeerd.  
Bij het onderzoek naar de derde deelvraag heb ik literatuur- en jurisprudentieonderzoek gedaan naar de 
toepassing van deze toezichtmethoden in relatie tot de eisen van artikel 8 EVRM. Aan de hand van relevante 
bestuursrechtelijke en civielrechtelijke jurisprudentie heb ik onderzocht hoe deze methoden tot uiting komen in 
de rechtspraak en of er opvallende of terugkerende elementen zijn die aantonen dat de ontwikkelingen in de 
toezichtpraktijk niet meer goed aansluiten op de huidige regelgeving.  
 

1.6 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 beschrijf ik de opzet, achtergrond en reikwijdte van de toezichtmethoden die hun grondslag 
vinden in titel 5.2 Awb. Zo ontstaat een beeld van de inhoud van huidige wettelijke regeling waarop 
toezichthouders hun toezichtmethoden baseren. Daarmee wordt in dit hoofdstuk de eerste deelvraag 
beantwoord. Aansluitend staat in hoofdstuk 3 artikel 8 EVRM centraal. In dit hoofdstuk bespreek ik het 
toetsingskader dat het EHRM gebruikt bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van een beperking van 
recht op respect voor het privéleven. In hoofdstuk 4 toets ik vervolgens de toepassing van twee moderne 
toezichtmethoden in relatie tot de eisen van artikel 8 EVRM. Daarbij bespreek ik de vraag of de algemene 
bevoegdheidsgrondslagen uit titel 5.2 Awb nog toereikend zijn. Tot slot geef ik in hoofdstuk 5 op basis van 
voornoemde bevindingen een conclusie en aanbevelingen.  

  

                                                                 
43 Vgl. Dielemans-Goossens & Baneke, MP 2018, p. 28-35, Beumer, TvT 2019, p. 26-32, Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 776-
777. 
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Hoofdstuk 2: Toezicht op de naleving 
 

2.1 Inleiding 
 
Voordat het mogelijk is om te bepalen of moderne toezichtmethoden de toets aan artikel 8 EVRM kunnen 
doorstaan, moet worden onderzocht wat de huidige wettelijke grondslagen zijn waarop deze methoden zijn 
gebaseerd. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat toezichtsbevoegdheden zijn die hun grondslag vinden in 
titel 5.2 Awb. Allereerst besteed ik aandacht aan de achtergrond en reikwijdte van titel 5.2 Awb en het begrip 
toezichthouder (paragraaf 2.2). Vervolgens belicht ik de toezichtsbevoegdheden uit titel 5.2 Awb, waarbij ik in 
het bijzonder zal ingaan op de inlichtingen- en inzagevordering (paragraaf 2.3.2). Voorts besteed ik aandacht aan 
het evenredigheidsbeginsel (paragraaf 2.4). Dit hoofdstuk eindigt met een conclusie (paragraaf 2.5). 
 

2.2 Titel 5.2 Awb nader beschouwd 
 

2.2.1 Achtergrond 
Op 1 januari 1998 is titel 5.2 Awb in werking getreden.44 Deze titel regelt het ‘toezicht op de naleving’ van 
voorschriften. De Awb bevat geen definitie van het begrip ‘toezicht op de naleving’. De memorie van toelichting 
omschrijft toezicht op de naleving als ‘de uitvoering van controles zonder dat van de overtreding van een 
wettelijk voorschrift hoeft te zijn gebleken’.45 Hiervan gaat zowel een preventief effect (het voorkomen van 
overtredingen door de generaal preventieve werking die van toezicht uitgaat) als repressief effect (het doen 
beëindigen en beëindigd houden van overtredingen) uit.46 
 
Volgens de memorie van toelichting bevat titel 5.2 Awb ‘een weerspiegeling van het gebruikelijke pakket van 
bevoegdheden dat voorheen in tal van bijzondere wetten aan te treffen was'. 47 Daarbij heeft de wetgever 
gestreefd naar een evenwichtige balans tussen de adequate uitoefening van toezicht enerzijds en respect voor 
de vrije rechtssfeer van burgers anderzijds. 48  Enerzijds moeten de aan ‘de overheid toekomende 
handhavingsbevoegdheden haar in staat stellen de burgers zo nodig te dwingen om de wettelijke voorschriften 
te respecteren en na te leven’.49 Anderzijds moet ook ‘recht gedaan worden aan rechtsstatelijke eisen van 
bescherming van de burgers tegen niet gerechtvaardigde of te zware inbreuken op vrijheden, aantasting van 
(vermogens)rechten of belangen van burgers, waaronder begrepen een bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer’.50  
Bij het ontwerp van de regeling stonden harmonisatie en codificatie van wetgeving op de voorgrond.51 Dit heeft 
ertoe geleid dat in titel 5.2 Awb een aantal algemene en veelvoorkomende bevoegdheden zijn opgenomen die 
voorheen in bijzondere wetten werden toegekend. 52  Het betreft een ruime categorie van bevoegdheden, 
uiteenlopend van betreden van plaatsen om daar inlichtingen te vorderen en documenten in te zien tot het 
nemen van monsters en het onderzoeken van vervoermiddelen.  
Verder geeft titel 5.2 Awb regels over de wijze waarop toezichthouders hun taak behoren te vervullen. Het 
evenredigheidsbeginsel van artikel 5.13 Awb vervult hierbij een belangrijke rol. In paragraaf 2.4 ga ik daar nader 
op in.  

                                                                 
44 Stb. 1996, 333. 
45 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 134. 
46 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 134. Zie ook: Blomberg, Jurgens & Michiels 2016/2.2.1. 
47 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 134-135. 
48 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 134 en 137-138. Zie ook: Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 659 en 663. 
49 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 130. 
50 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 130. 
51 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 134. 
52 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 137-138. 
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Overigens wordt in de literatuur het standpunt ingenomen dat de opzet van de wettelijke regeling vooral uitgaat 
van fysiek toezicht in een niet-digitale wereld.53 Zo ontbreekt een specifieke regeling voor digitaal onderzoek en 
de verschillende verschijningsvormen van dit onderzoek.54 In hoofdstuk 4 kom ik daar nader op terug.  
 
Rechtsbescherming tegen toezichthandelingen 
Vanuit rechtsbeschermingsperspectief is van belang dat de wetgever toezichthandelingen heeft aangemerkt als 
feitelijke handelingen, niet zijnde een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb.55 Dit betekent dat bezwaar bij de 
toezichthouder, gevolgd door beroep bij de bestuursrechter in deze fase van het onderzoek niet mogelijk is. De 
rechtsbescherming moet dan worden gezocht bij de civiele rechter.56 Die is als restrechter bevoegd om over de 
rechtmatigheid van toezichthandelingen en -methoden een oordeel te geven. Wel kan de bestuursrechter 
achteraf de rechtmatigheid van de toezichthandeling toetsen in de procedure tegen het genomen boetebesluit.  
 

2.2.2 Toezichthouders  
 
Artikel 5:11 Awb definieert een toezichthouder als ‘een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met 
het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift’. Met 
´persoon´ doelt de wetgever op de natuurlijke persoon die effectief de toezichthandelingen uitvoert. 57 
Zelfstandige bestuursorganen die als toezichthouder zijn aangewezen zoals de ACM en de AFM zijn derhalve 
geen toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Awb. Wel maken zij gebruik van (bij hen werkzame) natuurlijke 
personen die als Awb-toezichthouder zijn aangewezen.58  
Ook niet-ambtenaren, zoals personen werkzaam bij privaatrechtelijke rechtspersonen, kunnen als 
toezichthouder worden aangewezen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inschakelen van particuliere 
recherchebureaus voor het verrichten van onderzoek naar sociale zekerheidsfraude.59 De mogelijkheden om 
private toezichthouders in te schakelen zijn echter niet onbegrensd. Volgens de wetgever moet terughoudend 
worden omgegaan met ‘het verlenen van toezichthoudende bevoegdheden aan personen buiten het 
overheidsapparaat’. 60  Naarmate de wettelijke voorschriften waarop toezicht wordt gehouden van groter 
maatschappelijk gewicht en belang zijn, is ‘particulier’ toezicht naar het oordeel van de wetgever minder passend 
en proportioneel.61 Dit uitgangspunt is ook in de rechtspraak van de Centrale Raad van beroep (hierna: CRvB) 
bevestigd.62 De CRvB betrekt in haar oordeel of de private partijen in belangrijke mate werden aangestuurd door 
het bestuursorgaan dat hen had aanwezen en of zij geen commercieel belang hadden bij de constatering van de 
overtreding.63 Tot slot is van belang dat de wetgever in sommige bijzondere wetten de mogelijkheid tot het 
uitbesteden van toezichthoudende bevoegdheden aan derden heeft beperkt.64  
 
De aanwijzing van toezichthouders 
De bevoegdheid om toezichthouders aan te wijzen moet gebaseerd zijn op een wettelijk voorschrift.65 In dit 
verband kan bijvoorbeeld worden gewezen op de aanwijzing toezichthouders van de ACM met betrekking tot 

                                                                 
53 Klein, Nuijten & Born, NTB 2015/44, p. 330-332, Jansen, JBplus 2017, p. 83-106, Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 778. 
54 Blomberg, Jurgens & Michiels 2016/2.4.5, Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 773. 
55 Kamerstukken II 1994/95, 23700, nr. 5, p. 67, Kamerstukken II 2003/04, 29708, nr. 3, p. 23, Kamerstukken II 2004/05, 29708, nr. 7, p. 14. 
Zie ook: Blomberg, Jurgens & Michiels 2016/11.2.1, Bröring 2017/4.1.3, Nuijten & Stijnen 2018/1.2, Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 
661,  Venderbos, JBplus 2019/1.4. 
56 Batting, TvT 2019, p. 34, Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 661, Barkhuysen e.a., 25 jaar Awb in eenheid en verscheidenheid 2019/61.5, 
Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 779-782. 
57 Kamerstukken II 1996/97, 25280, nr. 3, p. 31. 
58 Voorbeeld: Stcrt. 2013, 9716 (ACM), Stcrt. 2020, 40669 (AFM). Zie ook: Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 654. 
59 Schuurmans & Ranchordás, NTB 2016/51, p. 378-386, Schuurmans, AA 2017, p. 398. 
60 Kamerstukken II 1996/97, 25280, nr. 3, p.139, Kamerstukken II 1994/95, 23700, nr. 5, p. 65 en 77.  
61 Kamerstukken II 1994/95, 23700, nr. 5, p. 77.  
62 CBb 5 november 1997, ECLI:NL:CBB:1997:ZG0666, JB 1998/98, afl. 5, m.nt. J.G.L. van Nus. Zie ook: Schuurmans & Ranchordás, NTB 
2016/51, p. 378. 
63 CRvB 16 september 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2947, AB 2014/422 m.nt. Bröring, r.o. 4.1, CRvB 2 december 2015, 
ECLI:NL:CRVB:2015:4192, AB 2016/77 m.nt. Bröring, r.o. 4.2.0.  
64 Voorbeeld: art. 7 lid 4 Participatiewet.  
65 Kamerstukken II, 1993/94, 23700, nr. 3, p. 139. 
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mededingingsrecht,66 de aanwijzing toezichthouders van de AFM en De Nederlandse Bank met betrekking tot 
financieel bestuursrecht, 67  en de aanwijzing van toezichthouders van de Nederlandse Zorgautoriteit met 
betrekking tot gezondheidsbestuursrecht.68 
De aanwijzing van toezichthouders kan zowel individueel (bij functie of naam) als categoraal plaatsvinden.69 Een 
individuele aanwijzing, waarbij een of meer personen met toezicht worden belast, is een beschikking en moet 
ingevolge artikel 3:41 Awb door toezending of uitreiking aan de betrokkene of op een andere geschikte wijze 
worden bekendgemaakt. 70  Een categorale aanwijzing is een besluit van algemene strekking en wordt 
overeenkomstig artikel 3:42 Awb op een andere wijze bekend gemaakt.71 Vaak wordt bij categorale aanwijzing 
publicatie in de Staatscourant voorgeschreven. 72  Een categorale aanwijzing vindt plaats door in het 
aanwijzingsbesluit de dienst te noemen waartoe de met toezicht belaste personen behoren. 73  Hierbij kan 
worden bepaald dat bepaalde bevoegdheden de toezichthouder niet toekomen. Bij het aanwijzingsbesluit 
kunnen echter geen (additionele) bevoegdheden aan de toezichthouder worden toegekend.74  
 

2.3 Toezichtsbevoegdheden 
 
2.3.1 Algemene bevoegdheden  
Titel 5.2 Awb bevat een standaardpakket aan toezichtbevoegdheden waarover elke toezichthouder in beginsel 
beschikt. Allereerst kunnen toezichthouders elke plaats betreden, met uitzondering van een woning zonder 
toestemming van de bewoner (art. 5:15 Awb). Met deze bevoegdheid kunnen toezichthouders terreinen 
betreden, bedrijfspanden en gebouwen binnengaan en binnen gebouwen en omheiningen rondkijken en 
metingen verrichten. 75 Ook kunnen toezichthouders inlichtingen vorderen en inzage vorderen van zakelijke 
gegevens en bescheiden (art 5:16 en 5:17 Awb). Tevens kunnen toezichthouders overgaan tot onderzoek, 
opneming en monsterneming (art. 5:18 Awb) en (de lading van) vervoermiddelen onderzoeken (art. 5:19 Awb). 
In bijzondere wetten kunnen deze bevoegdheden worden uitgebreid of  ingeperkt.76 Zo geeft de Instellingswet 
ACM op onderdelen aanvullingen zoals het verzegelen van voorwerpen en bedrijfsruimten en regels over het 
binnentreden van woningen.77   
 
De beslissing om al dan niet één of meerdere bevoegdheden in te zetten is een intern besluit van de 
toezichthouder.78 Hierbij komt aan de toezichthouder enige ruimte toe.79 Zo heeft het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven (hierna: CBb) in het kader van een bedrijfsbezoek overwogen dat ‘De AFM en de bij haar 
werkzame toezichthouders teneinde adequaat toezicht te kunnen uitoefenen op de naleving van de bij en 
krachtens de Wft gestelde regels, beschikken over verschillende bevoegdheden die zij steeds spontaan kunnen 
uitoefenen. Daartoe is niet een daaraan voorafgaand en redengevend feit, signaal, grond of vermoeden 
vereist.’80  
 
Niettemin moet de inzet van de bevoegdheden uit titel 5.2 Awb altijd worden afgezet tegen de reikwijdte van 
het evenredigheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel 5:13 Awb. Toegepast op de bevoegdheid om plaatsen te 
betreden betekent dit dat een toezichthouder zorgvuldig moet bekijken of het afleggen van een bedrijfsbezoek 
noodzakelijk en proportioneel is. Bovendien volgt uit vaste rechtspraak dat bij een onaangekondigd 

                                                                 
66 Art. 12a Instellingswet ACM. 
67 Art. 1:72 en 1:74 Wet op het financieel toezicht. 
68 Art. 72 Wet Marktordening Gezondheidszorg. 
69 Kamerstukken II, 1993/94, 23700, nr. 3, p. 139. Zie ook: Blomberg, Jurgens & Michiels 2016/2.3.2, Bröring 2017/4.2.1.  
70 Kamerstukken II, 1993/94, 23700, nr. 3, p. 139. 
71 Kamerstukken II, 1993/94, 23700, nr. 3, p. 139. 
72 Art. 3:42 lid 1 Awb.  
73 Kamerstukken II, 1993/94, 23700, nr. 3, p. 139. 
74 Vgl. art. 5:14 Awb. Zie ook: Blomberg, Jurgens & Michiels 2016/2.3.2. 
75 Kamerstukken II, 1993/94, 23700, nr. 3, p. 143. Zie ook: Jansen 1999, p. 22-28, Blomberg, Jurgens & Michiels 2016/2.4.2.1. 
76 Art. 5:14 Awb.  
77 Art. 12b, lid 1 Instellingswet ACM. 
78 Mattheussens 2021, p. 64. 
79 CBb 12 oktober 2017, ECLI:NL:CBB:2017:326, r.o. 4.4, Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:470, r.o. 4.22.   
80 CBb 12 oktober 2017, ECLI:NL:CBB:2017:326, r.o. 4.4. Zie ook: Nuijten, FR 2019/6, p. 343. 
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bedrijfsbezoek sprake moet zijn van ‘voldoende ernstige aanwijzingen’ die een onaangekondigd bedrijfsbezoek 
rechtvaardigen.81  
 
Om het mogelijk te maken dat toezichthouders hun toezichtbevoegdheden daadwerkelijk kunnen effectueren, 
heeft de wetgever in artikel 5:20 Awb een medewerkingsplicht vastgelegd. Op grond van dat artikel is een ieder 
verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen 
die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 82  Het gaat hierbij om de 
toezichtsbevoegdheden uit titel 5.2 Awb en de bevoegdheden die aanvullend in bijzondere wetten zijn 
geregeld. 83  Indien betrokkene niet of onvoldoende medewerking verleent, dan kan daartegen handhavend 
worden optreden.84 Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat het beginsel ook geldt voor de toezichtfase.85  
 

2.3.2 Inlichtingen- en inzagevordering nader beschouwd 
Bij de inzet van moderne toezichtmethoden maken toezichthouders veelvuldig gebruik van de bevoegdheid om 
inlichtingen te vorderen (art. 5:16 Awb) en de bevoegdheid om inzage te vorderen in zakelijke gegevens en 
bescheiden (art. 5:17 Awb). Deze toezichtsbevoegdheden zijn verwant. 86  Bij beide staat de informatie- en 
gegevensuitwisseling tussen de betrokkene en de toezichthouder centraal. Hierna zal ik kort op deze 
bevoegdheden ingaan. 
 
Inlichtingenvordering  
Artikel 5:16 Awb verleent de toezichthouder de bevoegdheid om van eenieder inlichtingen te vorderen. In de 
rechtspraak wordt het begrip ‘eenieder’ ruim uitgelegd. Niet alleen leidinggevenden van een onderneming, maar 
ook medewerkers87 en eventuele derden, zoals accountants88 zijn verplicht de vragen van een toezichthouder 
naar waarheid te beantwoorden. Hetgeen door deze personen wordt verklaard, kan als (aanvullend) bewijs 
worden gebruikt.  
De toezichthouder kan zijn verzoek niet tot elke derde richten. Op grond van het evenredigheidsbeginsel mag 
een inlichtingenvordering alleen wordt gericht jegens een derde die rechtstreeks betrokken moet zijn (geweest) 
bij de activiteiten waarop volgens de wettelijke regeling moet worden toegezien. 89  Daarnaast geldt de 
inlichtingenplicht niet voor personen met een geheimhoudingsplicht zoals advocaten en notarissen (art. 5:20 lid 
2 Awb), verdachten (artikel 29 Sv) en ‘criminally charged persons’ in de zin van art. 6 EVRM.90  
 

Inzagevordering  
Artikel 5:17 Awb geeft een toezichthouder de bevoegdheid om zakelijke gegevens en bescheiden in te zien en 
(onder voorwaarden) te kopiëren of mee te nemen wanneer dit kopiëren ter plaatse niet mogelijk is.  
Onder de term ‘zakelijke gegevens’ verstaat de wetgever ‘gegevens die gebruikt worden ten dienste van het 
maatschappelijk verkeer’.91 In de memorie van toelichting verduidelijkt de wetgever dat ‘een toezichthouder op 
grond van deze bepaling derhalve niet bevoegd is inzage te vorderen van gegevens en bescheiden van 
persoonlijke aard. Dergelijke gegevens kunnen slechts worden ingezien in het kader van een 
opsporingsonderzoek binnen de daarvoor geldende voorwaarden van het Wetboek van Strafvordering. Ter 

                                                                 
81 Gerecht EU 20 juni 2018, T-325/16, EU:T:2018:368 (České Dráhy/Commissie), par. 36, CBb 12 oktober 2017, ECLI:NL:CBB:2017:326, r.o. 
4.5, Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:470, r.o. 4.15.  
82 Op grond van art. 5:20 lid 2 Awb geldt een uitzondering op de medewerkingsplicht. Personen met een geheimhoudingsplicht, zoals 
advocaten en notarissen, kunnen zich beroepen op hun verschoningsrecht. Zie ook: Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 656-659. 
83 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 147. Zie ook: Jansen 1999, p. 36, Bröring 2017/4.4.7, Blomberg, Jurgens & Michiels 2016/2.5. 
84 Voorbeeld: Rb. Rotterdam 24 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:8329. 
85 EHRM 7 december 1996, ECLI:CE:ECHR:1996:1217JUD001918791 (Saunders/Verenigd Koninkrijk). 
86 Jansen 1999, p. 18. 
87 HR 31 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY7790, AB 2007/30, m.nt. O.J.D.M.L. Jansen. 
88 Hof Den Haag 30 december 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AS1915, AB 2006-301, m.nt. O.J.D.M.L. Jansen.  
89 Art. 5:13 Awb. Zie ook: Kamerstukken II 1994/95, 23700, nr. 5, p. 79. 
90 EHRM 25 februari 1993, ECLI:CE:ECHR:1993:0225JUD001082884 (Funke/Frankrijk), EHRM 7 december 1996, 
ECLI:CE:ECHR:1996:1217JUD001918791 (Saunders/Verenigd Koninkrijk). 
91 Kamerstukken II 1994/95, 23 700, nr. 5, p. 85. Vgl. Çapkurt & Schuurmans 2019, p. 257. 
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voorkoming van misverstand zij overigens opgemerkt dat ook gegevens die zijn opgenomen in 
persoonsregistraties een zakelijk karakter kunnen hebben.’92  
Vandaag de dag is soms sprake van een vervaging van de scheidslijn tussen zakelijk en privé.93 Het door de 
wetgever beoogde strikte onderscheid tussen deze gegevens, blijkt in de praktijk niet altijd mogelijk. In hoofdstuk 
4 kom ik daar nader op terug. 
 
De Awb bevat geen limitatieve opsomming over wat onder ‘gegevens en bescheiden’ moet worden verstaan.  
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever bewust heeft gekozen voor de neutrale term ‘gegevens’. Deze 
term ziet niet alleen op fysiek vastgelegde gegevens, maar ook op digitaal opgeslagen zakelijke gegevens en 
bescheiden.94 In feite betreft het alle soorten informatie- en gegevensdragers. Daarnaast heeft de wetgever 
bewust gekozen voor de techniekneutrale term ‘kopiëren’, zodat dit artikel ook van toepassing is op digitale 
gegevens.95 Hierdoor heeft wetgever enigszins rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. 
 
De uitoefening van deze bevoegdheid kan ver rijken. De afgelopen jaren heeft zich in een rechtspraak een lijn 
ontwikkeld over ´wat´ een toezichthouder mag vorderen en van ´wie´. Daaruit volgt dat een toezichthouder 
onder meer inzage kan vorderen van e-maildata en bestanden op een laptop,96 e-mailboxen van bestuurders en 
medewerkers van de onderneming, 97  bankafschriften, 98  OV-reisgegevens 99  en automatische 
kentekenplaatregistraties.100 In hoofdstuk 4 ga ik nader op deze rechtspraak in.  
 

Begrenzingen  
Tegelijkertijd heeft de wetgever een aantal belangrijke begrenzingen aangebracht die een toezichthouder bij de 
uitoefening van zijn bevoegdheden in acht moet nemen. Allereerst wordt de reikwijdte van de inlichtingen- en 
inzagebevoegdheid in de praktijk begrensd door de toepassing van het evenredigheidsbeginsel. 101  Het 
evenredigheidsbeginsel toegepast op de inlichtingen- en inzagevordering betekent dat degene tot wie de 
vordering wordt gericht, rechtstreeks betrokken moet zijn (geweest) bij de activiteiten waarop volgens de 
wettelijke regeling moet worden toegezien.102 
Daarnaast heeft de inzagevordering alleen betrekking op zakelijke gegevens en bescheiden. Volgens de wetgever 
moet onder de term ‘zakelijk’ worden verstaan ‘gegevens die gebruikt worden ten dienste van het 
maatschappelijk verkeer’.103 De wetgever geeft daarbij aan dat ‘gegevens en bescheiden van persoonlijke aard 
daar dus buiten vallen’.104 Dit betekent dat privégegevens, waaronder gegevens op een mobiele telefoon of 
laptop, in beginsel niet mogen worden ingezien door een toezichthouder. Verder mag een toezichthouder bij het 
inzetten van zijn bevoegdheden alleen ‘zoekend rondkijken’, maar niet ‘doorzoeken’.105 De wetgever heeft het 
willekeurig openen van kasten, lades en dossiers en het doorzoeken van prullenbakken en papierbakken niet 
toegestaan.106 Desalniettemin kan uit de rechtspraak worden opgemaakt dat niet snel wordt aangenomen dat 
sprake is van doorzoeken. 107  Volgens de kortgedingrechter impliceert doorzoeken een ‘alomvattendheid 

                                                                 
92 Kamerstukken II 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 144, Kamerstukken II 1994/95, 23 700, nr. 5, p. 85. 
93 Klein, Nuijten & Born, NTB 2015/44, p. 331-332, De Vries, Özer & Eijken, TvCo 2019, p. 427. 
94 Kamerstukken II, 1993/94, 23700, nr. 3, p. 144. 
95 Kamerstukken II 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 145. Zie ook: Blomberg, Jurgens & Michiels 2016/2.4.5. 
96 CBb 7 december 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BU9170, AB 2012/160, m.nt. O.J.D.M.L. Jansen. 
97 Rb. Rotterdam 20 april 2010, ECLI:NL:CBB:RBROT:2010:BM:4488, JOR 2010/191, m.mt. O.J.D.M.L. Jansen, CBb 15 oktober 2018, 
ECLI:NL:CBB:2019:496, JOR 2019/282, m.nt. S.M.C. Nuijten. 
98 Rb Rotterdam 28 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:9229, CBb 21 september 2015, ECLI:NL:CBB:2015:287, CBb 21 september 2015, 
ECLI:NL:CBB:2015:288, CRvB 11 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3205, AB 2019/127, m.nt. M.W. Venderbos.  
99 CRvB 5 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:269, JB 2018/65, m.nt. M.W. Venderbos. 
100 HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:286, AB 2018/27, m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik. 
101 Art. 5:13 Awb.  
102 Kamerstukken II, 1993/94, 23700, nr. 3, p. 141. 
103 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 144, Kamerstukken II 1994/95, 23700, nr. 5, p. 85 
104 Kamerstukken II 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 144, Kamerstukken II 1994/95, 23 700, nr. 5, p. 85. 
105 Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 777. 
106 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 143. Vgl. Rb. Den Haag 9 april, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7087, r.o. 4.6, CBb 12 oktober 2017, 
ECLI:NL:CBB:2017:326, r.o. 1.6.  
107 Rb. Den Haag 9 april 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7087, r.o. 4.6, Rb. Den Haag 9 april 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7069 r.o. 4.6. Zie 
ook: Roth, Ondernemingsrecht 2009/115, par. 3.1.  
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(volledigheid) en een bepaalde, mogelijk hoge, mate van willekeurigheid’. 108  Daarbij is van belang dat 
toezichthouders bij de uitoefening van hun bevoegdheid niet ‘totaal ongericht’ te werk gaan.109  
 

2.4 Het evenredigheidsbeginsel  
 
Toezichtsbevoegdheden zijn in het algemeen vrij ruim, zonder dat ze aan veel formaliteiten onderworpen zijn.110 
Vanwege het ingrijpende karakter bevat de Awb voor het gebruik van toezichtsbevoegdheden verschillende 
waarborgen. Allereerst zijn bij gebruikmaking van toezichtsbevoegdheden de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur van toepassing. Daarnaast bepaalt artikel 5:13 Awb dat een toezichthouder alleen gebruik 
mag maken van zijn bevoegdheden voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze bepaling is een nadere 
invulling van het in artikel 3:4 lid 2 Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel voor besluiten.111 De wetgever 
heeft aan artikel 5:13 Awb een belangrijke functie toegekend bij het beperken van inbreuken op de persoonlijke 
levenssfeer van de burger.112 Het evenredigheidsbeginsel geldt namelijk niet alleen voor de uitoefening van de 
toezichtsbevoegdheden uit titel 5.2 Awb, maar ook voor de toezichtsbevoegdheden die in aanvulling daarop bij 
bijzondere wetten zijn toegekend.  
Verder is van belang dat het evenredigheidsbeginsel ook besloten ligt in artikel 8 EVRM. 113  Het 
noodzakelijkheids- of proportionaliteitsvereiste uit artikel 8 lid 2 EVRM biedt een vrijwel identieke maatstaf voor 
een beroep op het evenredigheidbeginsel uit artikel 5.13 Awb.114 Indien een overheidsmaatregel een aantasting 
van het recht op respect voor het privéleven tot gevolg heeft, zal die overheidsmaatregel daarom zowel aan het 
nationale evenredigheidsbeginsel als aan de vereisten uit artikel 8 lid 2 EVRM getoetst moeten worden.115 In 
paragraaf 3.3.3.2 ga ik nader op deze EVRM-vereisten in.  
 
Uit het evenredigheidsbeginsel kunnen een aantal normen worden afgeleid. Allereerst brengt de bepaling mee 
dat toezichtsbevoegdheden niet onder alle omstandigheden en op elk tijdstip kunnen worden aangewend.116 De 
toezichthouder mag zijn bevoegdheden alleen aanwenden ‘indien dit voor de vervulling van zijn taak 
redelijkerwijs noodzakelijk is’.117 Deze norm omvat het proportionaliteitsvereiste en subsidiariteitsvereiste. Deze 
vereisten zijn van zijn van groot belang voor de vraag óf een bepaalde toezichtsbevoegdheid onder de gegeven 
omstandigheden mag worden uitgeoefend en, zo ja, hóe deze bevoegdheid dient te worden uitgeoefend.118  
Daarnaast vloeit uit het evenredigheidsbeginsel voort dat de toezichthouder zijn bevoegdheid op de voor de 
betrokkene minst belastende wijze dient uit te oefenen.119 Dit betekent bijvoorbeeld dat de toezichthouder eerst 
tracht de noodzakelijke informatie te verkrijgen via een inlichtingenvordering (art. 5:16 Awb) en pas daarna, 
wanneer deze vordering niet het gewenste resultaat oplevert, via een bedrijfsbezoek (art. 5:15 Awb).  
Tot slot ligt in het evenredigheidsbeginsel besloten dat een inlichtingen- of inzagevordering moet vallen binnen 
de reikwijdte van het onderzoek. Zogenaamde ‘fishing expeditions’, waarbij de toezichthouder buiten-de-
reikwijdte van het onderzoek willekeurig op zoek gaat naar aanwijzingen voor overtredingen, zijn niet 
toegestaan.120 Dit is in strijd met het verbod van misbruik van bevoegdheid.121 Daarbij is voor de moderne 
toezichtmethoden, waarbij een toezichthouder in theorie veel digitaal materiaal kan vorderen, inzien en 
                                                                 
108 Rb. Den Haag 9 april 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7087, r.o. 4.6. Rb. Den Haag 9 april 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7069 r.o. 4.6. Zie 
ook: Roth, Ondernemingsrecht 2009/115, par. 3.1. 
109 Rb. Den Haag 9 april 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7087, r.o. 4.6. Rb. Den Haag 9 april 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7069 r.o. 4.6. Zie 
ook: Roth, Ondernemingsrecht 2009/115, par. 3.1. 
110 Bröring 2017/6.5.3. 
111 Kamerstukken II, 1993/94, 23700, nr. 3, p. 142. 
112 Kamerstukken II, 1993/94, 23700, nr. 3, p. 142. 
113 Sanderink 2019, p.450-452, Venderbos, JBplus 2019/2.2. 
114 Sanderink 2019, p.450-452, Venderbos, JBplus 2019/2.2. 
115 Sanderink 2019, p.450-452. 
116 Kamerstukken II 1994/95, 23700, nr. 5, p. 70. 
117 Kamerstukken II, 1993/94, 23700, nr. 3, p. 141. 
118 CBb 8 juli 2015, ECLI:NL:CBB:2015:191, r.o. 3.4. Zie ook: Bröring 2017/4.3.1. 
119 Kamerstukken II, 1993/94, 23700, nr. 3, p. 141. Vgl. CBb 11 februari 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BL3730, r.o. 5.3, CRvB 11 oktober 2018, 
ECLI:NL:CRVB:2018:3205, AB 2019/127, m.nt. M.W. Venderbos, r.o. 4.4.2. 
120 Rb. Den Haag 13 oktober 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BH2647, r.o. 4.6, Rb. Den Haag 5 oktober 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX9781, JOR 
2012/326, m.nt. S.M.C. Nuyten, Rb. Rotterdam 24 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:8329, r.o. 6.1 en 6.2.  Zie ook: Knapen & 
Elkerbout, M&M 2010/6, p. 225, Blomberg, Jurgens & Michiels 2016/2.4.5, Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 776. 
121 Art. 3:3 Awb. 
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kopiëren, vooral van belang dat wordt gekeken welk materiaal wordt meegenomen om te voorkomen dat sprake 
is van een  ‘fishing expedition’.122  
 

2.5 Conclusie  
 
In dit hoofdstuk stond de vraag centraal wat toezichtsbevoegdheden zijn die hun grondslag vinden in titel 5.2 
Awb. In paragraaf 2.2 heb ik de achtergrond en reikwijdte van titel 5.2 Awb geschetst. Daarnaast heb ik aandacht 
besteed aan het begrip toezichthouder en de aanwijzing van toezichthouders. Een toezichthouder is een 
natuurlijk persoon die door een overheidsorgaan is aangesteld om toezicht te houden op de naleving van 
wettelijke voorschriften. Toezichthouders kunnen gebruik maken van de algemene bevoegdheden die 
rechtstreeks aan hen toekomen op grond van titel 5.2 Awb. Het is een ruim pakket aan bevoegdheden waarover 
elke toezichthouder in de zin van de Awb in beginsel over beschikt. In bijzondere wetten kunnen deze 
bevoegdheden worden uitgebreid of ingeperkt. 
 
In paragraaf 2.3 heb ik de toezichtsbevoegdheden uit titel 5.2 Awb uiteengezet, waarbij ik in het bijzonder ben 
ingegaan op de inlichtingen- en inzagevordering. Gebleken is dat de uitoefening van deze bevoegdheid ver kan 
rijken. Daarnaast is van belang dat in de literatuur het standpunt wordt ingenomen dat de opzet van de wettelijke 
regeling vooral uitgaat van fysiek toezicht in een niet-digitale wereld. Zo ontbreekt een specifieke regeling voor 
digitaal onderzoek en de verschillende verschijningsvormen van dit onderzoek. Toch heeft de wetgever enigszins 
rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Zo is de bevoegdheid om zakelijke gegevens en bescheiden 
in te zien en (onder voorwaarden) te kopiëren of mee te nemen wanneer dit kopiëren ter plaatse niet mogelijk 
is (art.5:17 Awb) bewust techniekneutraal geformuleerd. Het is de vraag of dit voldoende is.  
 
Uit paragraaf 2.4 volgt dat toezichthouders bij de uitoefening van hun bevoegdheden onder meer gebonden zijn 
aan het evenredigheidsbeginsel. Dit beginsel, dat ook besloten in artikel 8 EVRM, is van groot belang voor de 
toezichtpraktijk. De uitoefening van toezichtsbevoegdheden kan voor de betrokken ondernemingen en 
natuurlijke personen ingrijpend zijn. Daarom is het cruciaal dat er voldoende waarborgen bestaan rond de inzet 
van deze moderne toezichtmethoden. Immers, toezichtmethoden kunnen een aantasting van door artikel 8 
beschermde recht op respect voor het privéleven tot gevolg hebben. De vraag is of de algemene bevoegdheden 
uit titel 5.2 Awb een voldoende specifieke wettelijke grondslag bieden zoals artikel 8 lid 2 EVRM vereist. In het 
volgende hoofdstuk ga ik nader op dit vereiste in. 

  

                                                                 
122 EHRM 25 februari 1993, ECLI:CE:ECHR:1993:0225JUD001082884 (Funke/Frankrijk), par. 44. Zie ook: Blomberg, Jurgens & Michiels 
2016/2.4.5. 
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Hoofdstuk 3: Een gerechtvaardigde beperking van art. 8 EVRM: het 
toetsingskader 
 

3.1 Inleiding  
 
In het vorige hoofdstuk heb ik de toezichtbevoegdheden besproken die hun grondslag vinden in titel 5.2 Awb. In 
dit hoofdstuk beantwoord ik de tweede deelvraag: ‘Wat houdt het recht op respect voor het privéleven in, zoals 
neergelegd in artikel 8 EVRM, en onder welke omstandigheden is een inperking van dit recht gerechtvaardigd?´ 
In paragraaf 3.2 geef ik een beknopte weergave van de achtergrond van het EVRM.  Vervolgens bespreek ik in 
paragraaf 3.3 het recht op respect voor het privéleven en zet ik het toetsingskader van het EHRM uiteen. Aan de 
orde komen achtereenvolgens de betekenis van het vereiste van een wettelijke grondslag (paragraaf 3.3.2.1), 
het vereiste van een legitieme doelstelling (paragraaf 3.3.2.2) en het vereiste van ‘noodzakelijkheid in een 
democratische samenleving’ (paragraaf 3.3.2.3). Dit hoofdstuk eindigt met een conclusie (paragraaf 3.4). 
 

3.2 Het EVRM in vogelvlucht    
 
Het EVRM is tot stand gekomen in het kader van de Raad van Europa.123 Deze intergouvernementele organisatie 
is in 1949 door tien Europese landen opgericht. 124  Kerndoelstellingen van de Raad van Europa zijn het 
bevorderen van mensenrechten en democratie en het vergroten van de eenheid tussen de lidstaten door middel 
van het sluiten van onderlinge verdragen.125 Het belangrijkste verdrag is het EVRM, dat op 4 november 1950 in 
Rome is ondertekend en op 31 augustus 1954 voor Nederland in werking is getreden. 126 Inmiddels zijn 47 
Europese landen partij bij het EVRM.127  
Het EVRM beoogt een groot aantal fundamentele rechten en vrijheden van burgers te beschermen tegen 
inbreuken door de staten die partij zijn bij het verdrag. Het verdrag is om verschillende redenen belangrijk voor 
de Nederlandse rechtsorde. Allereerst zijn de verdragsstaten op grond van artikel 1 EVRM verplicht de EVRM-
rechten te waarborgen. Dit betekent dat dat verdragsstaten zich in beginsel moeten onthouden van het actief 
maken van inbreuken op EVRM-rechten (negatieve verplichtingen), maar ook dat zij zich moeten inspannen om 
een effectieve uitoefening van deze rechten te garanderen (positieve verplichtingen).128 Daarnaast bevat het 
EVRM diverse bepalingen die eenieder verbindend zijn. Deze verdragsbepalingen werken op grond van artikel 93 
Gw rechtstreeks in de Nederlandse rechtsorde door en hebben ingevolge artikel 94 Gw voorrang boven nationaal 
wettelijk voorschriften.129 Daardoor kan iedere burger een beroep op deze verdragsbepalingen doen voor de 
Nederlandse rechter, zonder dat verdere uitwerking ervan door de nationale wetgever vereist is. Iedereen die 
beweert slachtoffer te zijn van een schending van een of meer EVRM-rechten door een verdragsstaat, kan een 
klacht indienen bij het ERHM. 130  Het EHRM neemt de klacht pas in behandeling nadat alle nationale 
rechtsmiddelen zijn uitgeput en de klacht is ingediend binnen zes maanden na de definitieve nationale 
beslissing.131 Naast een individueel klachtrecht bestaat er ook een statenklachtrecht.132 
Tot slot is van belang dat nationale bestuursorganen, waaronder toezichthouders, en de nationale rechter 
verplicht zijn de nationale wetgeving verdragsconform te interpreteren en waar nodig buiten toepassing te 
laten.133  
 

                                                                 
123 Barkhuysen & Van Emmerik 2011/2.2.1. 
124 Barkhuysen & Van Emmerik 2011/2.2.1. 
125 Statuut van de Raad van Europa. 
126 Trb. 1954, 151, Trb. 1951, 154. 
127 ’47 Member States’, coe.int 
128 In de zaak EHRM 23 juli 1968, 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 en 2126/64 (Belgische Taalzaak) is voor het eerst een 
positieve verplichting aangenomen. Zie ook: Gerards 2011, p. 229-231, De Jong 2017/1.1. 
129 Schlössels, Beijen & Bots 2018/22.2, Barkhuysen & Van Emmerik 2011/2.5.2. 
130 Art. 34 EVRM. Zie ook: Barkhuysen & Van Emmerik 2011/2.4.3.3. 
131 Art. 34 en 35 EVRM. Zie ook: De Jong 2017/10.3.1. 
132 De Jong 2017/10.3.1. 
133 Barkhuysen & Van Emmerik 2011/5.2.3, Barkhuysen 2014, p. 15. 
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Beperkingen 
Op enkele rechten na, zijn de in het EVRM neergelegde gelegde rechten en vrijheden niet absoluut.134 Zo geeft 
het EVRM de verdragsstaten de bevoegdheid om een aantal rechten en vrijheden, onder bepaalde voorwaarden, 
te beperken. De vraag of een EVRM-recht aan een beperking kan worden onderworpen, hangt af van het 
specifieke recht dat aan de orde is. Voor absolute rechten zoals het folterverbod geldt dat beperkingen op deze 
rechten in geen enkele omstandigheid mogelijk zijn.135 Voor relatieve rechten zoals het recht op respect voor het 
privéleven geldt dat een beperking op deze rechten enkel onder bepaalde voorwaarden en vereisten mogelijk 
is.136 Verder is de mate waarin en de wijze waarop beperkingen op deze rechten mogelijk zijn, per bepaling 
verschillend.137  
 

3.3 Artikel 8 EVMR: het recht op respect voor het privéleven 
 

3.3.1 Privéleven: een ruim begrip 
Artikel 8 EVRM omvat het recht op respect voor het privéleven. De tekst van artikel 8 EVRM luidt als volgt: 

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie en gezinsleven, zijn woning en zijn 
correspondentie. 
 
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij 
de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 
veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’138  

 
Het EHRM heeft meermaals overwogen dat ‘privéleven’ een ruim begrip is dat niet uitputtend kan worden 
gedefinieerd.139 Uit de rechtspraak kan allereerst worden afgeleid dat het begrip betrekking heeft op de ‘fysieke 
en psychologische integriteit van een persoon’ en ‘meerdere aspecten van iemands persoonlijke identiteit kan 
omvatten, zoals geslacht, naam of foto’. 140  Daarnaast beschermt artikel 8 EVRM niet alleen activiteiten in 
privéruimten, maar ook professionele en zakelijke activiteiten.141  
De normen van het EVRM niet statisch maar dynamisch.142 Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen 
zijn hun inhoud en betekenis continue aan verandering onderhevig. Het EHRM stelt dat het EVRM een ‘levend 
instrument’ is dat moet worden uitgelegd in het licht van de hedendaagse levenssituatie.143 Door ruimte te laten 
voor evolutieve interpretatie van het begrip, houdt het EHRM rekening met nieuw ontwikkelde opvattingen in 
de verschillende verdragsstaten.144 
 
Of een toezichthandeling feitelijk een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer, hangt onder meer af van de 
vraag ´of de betrokkene mocht verwachten onbevangen zichzelf te kunnen zijn´ (‘person's reasonable  
expectations as to privacy’).145 Uit de rechtspraak van het EHRM kan worden afgeleid dat burgers een redelijke 

                                                                 
134 Gerards 2011, p. 97. 
135 Art. 3 EVRM, art. 4, lid 1 EVRM, art. 7 EVRM. Zie ook: Gerards 2011, p. 103-106. 
136 Niet uitputtend: art. 8 EVRM, art. 9 EVRM, art. 10 EVRM, art. 11 EVRM. Zie ook: Gerards 2011, p. 107-108. 
137 Gerards 2011, p. 97 en p. 103, Barkhuysen & Van Emmerik 2011/2.4.5. 
138 Art. 8 EVRM. 
139 EHRM 16 december 1992, ECLI:CE:ECHR:1992:1216JUD001371088 (Niemietz/Duitsland), par. 29, EHRM 29 april 
2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0429JUD000234602 (Pretty/Verenigd Koninkrijk), par. 61, EHRM 28 januari 2003, 
ECLI:CE:ECHR:2003:0128JUD004464798 (Peck/Verenigd Koninkrijk), par. 57. 
140 EHRM 29 april 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0429JUD000234602 (Pretty/Verenigd Koninkrijk), par. 61, EHRM 4 
december2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204 (S. and Marper/Verenigd Koninkrijk), par. 66. 
141 EHRM 25 september 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0925JUD004478798 (P.G. en J.H./Verenigd Koninkrijk), par. 56. 
142 Gerards 2011, p. 34. 
143 EHRM 16 april 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0416JUD003797197 (Société Colas Est e.a./Frankrijk) par. 41. 
144 Gerards 2011, p. 34.  
145 EHRM 25 september 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0925JUD004478798 (P.G. en J.H./Verenigd Koninkrijk), par. 56. Zie ook: Kamerstukken II 
1997/98, 25760, nr. 1, p. 7. 
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privacyverwachting hebben over het leven dat zich niet in de openbare ruimte afspeelt.146 Het EHRM beoordeelt 
op basis van deze redelijke privacyverwachting of een burger ook buiten zijn woning of andere privéruimten 
aanspraak kan maken op het in artikel 8 EVRM beschermde recht op respect voor het privéleven. Ter illustratie 
kan gewezen worden op de rechtspraak van het EHRM waarin het Hof deze redelijke verwachting van privacy in 
aanmerking neemt bij de beoordeling van de ernst van de inbreuk in zaken over cameraobservatie en GPS-
tracking in de openbare ruimte.147  
Tegelijkertijd is deze redelijke privacyverwachting volgens het EHRM een belangrijke, maar niet per se 
doorslaggevende factor.148 De vraag of sprake is van een inbreuk is van verschillende factoren, zoals de casus, 
afhankelijk. Bij toezichthandelingen kan de ernst van de inbreuk van geval tot geval verschillen, vanwege de 
variërende aard en intensiteit van de toezichtmethode. De hoeveelheid gegevens die over een persoon wordt 
vergaard, de aard van de gegevens en de wijze waarop deze worden vergaard kunnen per geval aanzienlijk 
verschillen.149 Uit de rechtspraak van de CRvB volgt dat de vraag of met de verkregen gegevens ‘een min of meer 
compleet beeld van (bepaalde aspecten van) het privéleven van betrokkene kan worden verkregen´ daarbij van 
doorslaggevend belang is.150 Zo levert het vorderen van bankafschriften van betrokkene een grotere spanning 
op met het recht op respect voor het privéleven, dan het raadplegen van openbare profielinformatie op social 
mediaplatforms zoals Facebook, Twitter en Linkedin.151 De beoordeling of sprake is van een inbreuk hangt dan 
ook steeds af van de wijze waarop en de intensiteit waarmee het toezicht plaatsvindt.152   
 

3.3.2 Het toetsingskader van het EHRM 
 
Zodra is vastgesteld dat er sprake is van een inbreuk op artikel 8 EVRM, dient het EHRM te beoordelen of die 
inbreuk al dan niet gerechtvaardigd is. In het tweede lid van artikel 8 EVRM zijn een aantal voorwaarden voor 
beperking op dit recht geformuleerd. Daarnaast heeft het EHRM in zijn rechtspraak een systematiek ontwikkeld 
om te bepalen of sprake is van een inbreuk op art. 8 EVRM.153 Een inbreuk is pas gerechtvaardigd als aan drie 
cumulatieve voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden luiden als volgt: 
 

I. De inbreuk berust op een wettelijke grondslag (‘prescribed by law’/‘in accordance with the law’), dat 
wil zeggen: 

• vereiste van een grondslag in het nationale recht (‘basis in domestic law’, ‘lawfulness’) 
• vereiste van toegankelijkheid of kenbaarheid van de beperkingsgrondslag (‘accessibility’) 
• vereiste van voorzienbaarheid van de beperkingsgrondslag (‘forseeability’) 

II. De inbreuk strekt tot bescherming van een legitieme doelstelling (‘legitimate aim’) 
III. Noodzakelijkheid of proportionaliteit van de inbreuk in relatie tot het na te streven doel (‘necessity’, 

‘proportionality’ of ‘fair balance’)154 
 
In de volgende paragraaf zal ik deze voorwaarden achtereenvolgens nader toelichten. 
 

                                                                 
146 EHRM 25 september 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0925JUD004478798 (P.G. en J.H./Verenigd Koninkrijk), par. 57, EHRM 28 januari 2003, 
ECLI:CE:ECHR:2003:0128JUD004464798 (Peck/Verenigd Koninkrijk) par. 57-58, EHRM 2 september 2010, 
ECLI:CE:ECHR:2010:0902JUD003562305 (Uzun/Duitsland), par. 44-45. 
147 EHRM 25 september 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0925JUD004478798 (P.G. en J.H./Verenigd Koninkrijk), par. 57, EHRM 2 september 2010, 
ECLI:CE:ECHR:2010:0902JUD003562305 (Uzun/Duitsland), par. 44. Zie ook: Oerlemans & Schuurmans, NJB 2019, p. 1462-1463, Venderbos, 
JBplus 2019/2.2.3.1.  
148 EHRM 25 september 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0925JUD004478798 (P.G. en J.H./Verenigd Koninkrijk), par. 56, EHRM 7 juli 2003, 
ECLI:CE:ECHR:2003:0717JUD006373700 (Perry/Verenigd Koninkrijk), par. 37. Zie ook: Oerlemans & Schuurmans, NJB 2019, Venderbos, 
JBplus 2019/2.2.3.1. 
149 Oerlemans & Schuurmans, NJB 2019, p. 1462-1463. 
150 CRvB 15 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2807, AB 2018/103, m.nt. M.W. Venderbos, r.o. 4.7.6. Vgl. CRvB 5 februari 2018, 
ECLI:NL:CRVB:2018:269, JB 2018/65, m.nt. M.W. Venderbos, CRvB 11 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3205, AB 2019/127, m.nt. M.W. 
Venderbos. Zie ook: Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 659. 
151 Oerlemans & Schuurmans, NJB 2019, p. 1462-1463.  
152 Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 659-661. 
153 Deze systematiek kan ook worden toegepast op artt. 9, 10 en 11 EVRM. Zie ook: Gerards 2011, p. 97-99.  
154 Gerards 2011, p. 98. 
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3.3.2.1 Legaliteitsvereiste 
Allereerst dient de inbreuk te berusten op een voldoende duidelijke en voorzienbare wettelijke grondslag. Dit 
legaliteitsvereiste betekent volgens vaste rechtspraak van het EHRM dat de wet een zekere basis moet hebben 
in het nationale recht (‘basis in domestic law’, ‘lawfulness’). Het EHRM heeft gekozen voor een materiële uitleg 
van het begrip ‘law’. De grondslag kan formele wetgeving zijn, maar ook lagere wetgeving, vaste jurisprudentie, 
beleidsregels en ongeschreven recht kunnen hieronder vallen.155  
 
Het EHRM stelt aan de term ‘wet’ de eisen dat deze voorzienbaar (‘forseeability’) en voldoende toegankelijk 
(‘accessibility’) moet zijn.156 Deze eisen hebben betrekking op de inhoudelijke kwaliteit van de wet.157 De eis van 
voorzienbaarheid houdt in dat de wet voldoende nauwkeurig is, zodat individuele burgers kunnen overzien welke 
beperkingen aan hun grondrechten worden gesteld, zodat zij daar hun gedrag op kunnen afstemmen.158 Het 
EHRM heeft in dit kader overwogen dat het essentieel is om ‘duidelijke, gedetailleerde regels op dit gebied te 
hebben, om het risico op misbruik of willekeurigheid te vermijden’.159 De eis van toegankelijkheid ziet op de 
kenbaarheid van de wet. Hierbij is van belang dat de wet op een behoorlijke wijze is bekendgemaakt zodat 
individuele burgers kennis kunnen nemen van het bestaan en de inhoud van de desbetreffende wet.160 Hoe 
streng de eisen zijn die aan de nationale wet worden gesteld, hangt onder meer af van de aard en de omvang 
van de inbreuk.161 Indien een overheidsmaatregel een ‘serious interference’ op het recht op respect voor het 
privéleven oplevert, stelt het EHRM strengere eisen aan de voorzienbaarheid en toegankelijkheid van een 
wettelijke grondslag.162 Hoe ernstiger de inmenging, hoe meer precies en genormeerd de bevoegdheid moet zijn 
die de inmenging faciliteert.163 De vereiste mate van nauwkeurigheid van de nationale wet hangt volgens het 
EHRM in hoge mate af van ‘de inhoud van het betreffende instrument, het toepassingsbereik en de hoeveelheid 
en categorieën personen tot wie het instrument is gericht’.164    
 
Naast de eis van voorzienbaarheid en kenbaarheid moeten er voldoende waarborgen zijn om een willekeurige 
inmenging in het recht op respect voor het privéleven te voorkomen. Volgens het EHRM brengt de inzet van 
zware methoden, zoals doorzoeking en inbeslagneming (‘searches and seizures’), een risico op misbruik en 
willekeur met zich mee.165 Deze methoden vormen een ernstige inmenging in het recht op respect voor het 
privéleven en moeten daarom gebaseerd zijn op een wet die bijzonder nauwkeurig is.166 Het EHRM hecht in deze 
gevallen een groot belang aan de eis van voorzienbaarheid. Dit betekent onder meer dat de nationale wet een 
gedetailleerde omschrijving moet bevatten van de omstandigheden waarin en de voorwaarden waaronder de 
desbetreffende methode mag worden ingezet. 167  Daarnaast moet de nationale wet voorzien in adequate 
procedurele voorwaarden en waarborgen om misbruik en willekeur tegen te gaan.168  
 

                                                                 
155 EHRM 26 april 1979, ECLI:NL:XX:1979:AC6568 (Sunday Times/Verenigd Koninkrijk), par. 49, EHRM 25 maart 1983, 
ECLI:CE:ECHR:1983:0325JUD000594772 (Silver e.a./Verenigd Koninkrijk) par. 87,  EHRM 24 april 1990, 
ECLI:CE:ECHR:1990:0424JUD001180185 (Kruslin/Frankrijk) par. 29. Zie ook: Gerards 2011, p. 112-115. 
156 EHRM 25 maart 1983, ECLI:CE:ECHR:1983:0325JUD000594772 (Silver e.a./Verenigd Koninkrijk) par. 87. Zie ook: Gerards 2011, p. 119-
132. 
157 EHRM 24 april 1990, ECLI:CE:ECHR:1990:0424JUD001180185 (Kruslin/Frankrijk) par. 27, EHRM 25 juni 1997, 
ECLI:CE:ECHR:1997:0625JUD002060592 (Halford/Verenigd Koninkrijk) par. 49. Zie ook: Gerards 2011, p. 115. 
158 EHRM 26 april 1979, ECLI:NL:XX:1979:AC6568, (Sunday Times/Verenigd Koninkrijk), par. 49. Zie ook: Gerards 2011, p. 120. 
159 EHRM 15 februari 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD005671609 (Harju/Finland), par. 42.  
160 EHRM 26 april 1979, ECLI:NL:XX:1979:AC6568 (Sunday Times/Verenigd Koninkrijk), par. 49. Zie ook Gerards: 2011, p. 120. 
161 EHRM 25 september 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0925JUD004478798 (P.G. en J.H./Verenigd Koninkrijk), par. 45. 
162 EHRM 15 februari 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD005671609 (Harju/Finland), par. 42, EHRM 27 september 2005, 
ECLI:CE:ECHR:2005:0927JUD005088299 (Petri Sallinen e.a./Finland), par. 90. 
163 EHRM 15 februari 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD005671609 (Harju/Finland), par. 42, EHRM 27 september 2005, 
ECLI:CE:ECHR:2005:0927JUD005088299 (Petri Sallinen e.a./Finland), par. 90. 
164 EHRM 4 december 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204 (S. and Marper/Verenigd Koninkrijk). Zie ook: Gerards 2011, p. 128-
132, Venderbos, JBplus 2019/2.2.3.1. 
165 EHRM 27 september 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0927JUD005088299 (Petri Sallinen e.a./Finland), par. 82. 
166 EHRM 27 september 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0927JUD005088299 (Petri Sallinen e.a./Finland), par. 90. 
167 EHRM 27 september 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0927JUD005088299 (Petri Sallinen e.a./Finland), par. 82. Zie ook: Gerards 2011, p. 128-
132. 
168 Gerards 2011, p. 128-132, Venderbos JBplus 2019/2.2.3.1. 
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3.3.2.2 Legitieme doelstelling 
Ten tweede moet de beperking van het recht op respect voor het privéleven een legitiem doel (‘legitimate aim’) 
nastreven. Het tweede lid van artikel 8 EVRM bevat een opsomming van legitieme doelen die aangeven met het 
oog op welke belangen het mogelijk dit recht te beperken. Deze doelen zijn beperkt tot: nationale veiligheid, de 
openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare 
feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en 
vrijheden van anderen.  
In de rechtspraak van het EHRM heeft het vereiste van een legitiem doel geen grote betekenis.169 De legitieme 
doelen in artikel 8 lid 2 EVRM zijn zo uiteenlopend en ruim geformuleerd dat vrijwel alle algemene belangen die 
met overheidshandelen behartigd kunnen worden, één van deze doelen dient.170 Zolang de verdragsstaat één of 
meer doelstellingen aanvoert die past binnen de uitzonderingsclausule van artikel 8 lid 2 EVRM, oordeelt het 
EHRM in de meeste gevallen kortweg dat aan dit vereiste is voldaan. 171  Voor de inzet van moderne 
toezichtmethoden is van belang dat het EHRM de naleving van de mededingingswet als een legitiem doel 
beschouwt om een (onaangekondigd) bedrijfsbezoek te kunnen verrichten.172  
 
3.3.2.3 Noodzakelijk in een democratische samenleving: het subsidiariteits- en 
proportionaliteitsvereiste 
Op grond van het derde vereiste, dat tegelijk de zwaarste materiële toets vormt, moet de beperking van het 
recht op respect voor het privéleven noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Om aan het 
noodzakelijkheidsvereiste te voldoen, dient in de eerste plaats sprake te zijn van een dringende maatschappelijke 
behoefte (‘a pressing sociaal need’).173 Indien de nagestreefde doelstelling niet voldoende zwaarwegend is, dan 
is een inbreuk op het recht op respect voor het privéleven niet toelaatbaar.174 
In de tweede plaats moet rekening worden gehouden met het subsidiariteits- en proportionaliteitsvereiste.175 Er 
dient een afweging te worden gemaakt tussen enerzijds het belang van de uitoefening van het recht op respect 
voor privéleven zoals neergelegd in artikel 8 EVRM, en anderzijds het belang van de daarop inbreuk makende 
maatregel. De inbreuk op de belangen van betrokkenen moet in verhouding staan tot het te bereiken legitieme 
doel (proportionaliteit) en dit doel mag niet op een andere, minder vergaande, manier kunnen worden bereikt 
(subsidiariteit).176 Hierbij is van belang dat het EHRM aan verdragsstaten een zekere beoordelingsmarge (‘margin 
of appreciation’) geeft als het gaat om de beoordeling van de noodzakelijkheid en proportionaliteit van een 
beperking op artikel 8 EVRM.177 De omvang van de beoordelingsmarge is afhankelijk van verschillende factoren, 
zoals de aard en het gewicht van de nagestreefde doelstelling, de context van de beperking en de ernst van de 
inbreuk.178 Een en ander kan tot gevolg hebben dat, zelfs indien men tot het oordeel komt dat ter sprake is van 
een mogelijke inbreuk, een beperking op het recht op respect voor het privéleven binnen de beoordelingsruimte 
van een verdragsstaat kan vallen en daarmee gerechtvaardigd zou kunnen zijn. 
 
Het noodzakelijkheidsvereiste vormt een belangrijke drempel om gebruik te maken van toezichtmethoden.179 
Bij de inzet van ingrijpende toezichtmethoden die een inbreuk kunnen vormen op artikel 8 EVRM, zoals 

                                                                 
169 Gerards 2011, p. 133. 
170 Gerards 2011, p. 133. Zie ook: Schlössels & Zijlstra 2017/5.  
171 EHRM 26 april 1979, ECLI:CE:ECHR:1979:0426JUD000653874 (Sunday Times/Verenigd Koninkrijk), par. 67, EHRM 4 december 
2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204 (S. and Marper/Verenigd Koninkrijk), par. 100. Zie ook: Gerards 2011, p. 133, Venderbos 
JBplus 2019/2.2.3.1. 
172 EHRM 15 februari 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD005671609 (Harju/Finland), par. 39. 
173 EHRM 26 april 1979, ECLI:CE:ECHR:1979:0426JUD000653874 (Sunday Times/Verenigd Koninkrijk), par. 49. Zie ook: Gerards 2011, p. 141-
142.  
174 Gerards 2011, p. 149, Barkhuysen & Van Emmerik 2011/2.4.6. 
175 EHRM 26 april 1979, ECLI:CE:ECHR:1979:0426JUD000653874 (Sunday Times/Verenigd Koninkrijk), par. 49. Zie ook: Gerards 2011, p. 141-
142. 
176 EHRM 26 april 1979, ECLI:CE:ECHR:1979:0426JUD000653874 (Sunday Times/Verenigd Koninkrijk), par. 49. Zie ook: Gerards 2011, p. 152.  
177 EHRM 7 december 1976, ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD000549372 (Handyside/Verenigd Koninkrijk) par. 48. Zie ook: Gerards 2011, p. 143. 
178 EHRM 4 december 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204 (S. and Marper/Verenigd Koninkrijk), par. 102. Zie ook: Gerards 2011, 
p. 192-193.  
179 Venderbos JBplus 2019/2.2.3.1. 
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cameraobservatie, is relevant dat een toezichthouder zijn bevoegdheden ‘stapsgewijs’ inzet.180 In de praktijk 
betekent dit wanneer een geleidelijke inzet van toezichtmethoden in iedere fase van het onderzoek voldoet aan 
de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit, daarmee een inbreuk op het recht op respect voor het 
privéleven gerechtvaardigd zou kunnen zijn.181  
Tot slot speelt het noodzakelijkheidsvereiste een belangrijke rol bij de rechterlijke toetsing van een  
(onaangekondigd) bedrijfsbezoek. Het EHRM heeft bepaald dat indien de rechterlijke toetsing van het 
bedrijfsbezoek achteraf plaatsvindt, ‘niet alleen de rechtmatigheid, maar ook de noodzakelijkheid – inclusief het 
verzamelen van de bewijsstukken – moet worden getoetst’.182  
 

3.4 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk stond de tweede deelvraag centraal: ‘Wat houdt het recht op respect voor het privéleven in, 
zoals neergelegd in artikel 8 EVRM, en onder welke omstandigheden is een inperking van dit recht 
gerechtvaardigd?´. 
 
In paragraaf 3.2 heb ik een beknopte weergave gegeven van de achtergrond van het EVRM en de daarin besloten 
rechten. Hieruit is gebleken dat het recht op respect voor het privéleven niet absoluut is. Het EVRM geeft de 
verdragsstaten de bevoegdheid om dit recht, onder bepaalde voorwaarden en vereisten, te beperken. Zodra is 
vastgesteld dat er sprake is van een inbreuk op artikel 8 EVRM, dient het EHRM te beoordelen of die inbreuk al 
dan niet gerechtvaardigd is.  
 
In paragraaf 3.3 heb ik aandacht besteed aan de reikwijdte van artikel 8 EVRM. Daarnaast heb ik het 
toetsingskader van het EHRM uiteen gezet. Het tweede lid van artikel 8 EVRM geeft de voorwaarden en de 
legitieme beperkingsgronden op grond waarvan een inbreuk op het recht op respect voor het privéleven mogelijk 
gerechtvaardigd kan zijn. Daarnaast heeft het EHRM in zijn rechtspraak een systematiek ontwikkeld om te 
bepalen of sprake is van een inbreuk op artikel 8 EVRM. Een inbreuk op dit recht is alleen toegestaan als deze 
inbreuk berust op een voldoende duidelijke en voorzienbare wettelijke grondslag (legaliteitsvereiste), een 
legitiem doel nastreeft en in een democratische samenleving noodzakelijk is. Bij dit laatste criterium ligt het 
zwaartepunt van de materiële toets. Om aan het noodzakelijkheidsvereiste te voldoen dient sprake te zijn van 
een dringende maatschappelijke behoefte waarbij er rekening moet gehouden worden met het 
proportionaliteits- en subsidiariteitsvereiste. Er dient een afweging te worden gemaakt tussen enerzijds het 
belang van de uitoefening van het recht op respect voor privéleven zoals neergelegd in artikel 8 EVRM, en 
anderzijds het belang van de inbreuk makende maatregel. De inbreuk op de belangen van betrokkenen moet in 
verhouding staan tot het te bereiken legitieme doel (proportionaliteit) en dit doel mag niet op een andere, 
minder vergaande, manier kunnen worden bereikt (subsidiariteit).   
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Hoofdstuk 4: De inzet van moderne toezichtmethoden in het licht van 
artikel 8 EVRM 
 

4.1 Inleiding  
 
In hoofdstuk 2 ben ik ingegaan op de algemene toezichtsbevoegdheden uit titel 5.2 Awb en in hoofdstuk 3 heb 
het toetsingskader van artikel 8 EVRM uiteengezet. In dit hoofdstuk beantwoord ik de derde deelvraag: ‘Leidt de 
toepassing van moderne toezichtmethoden tot een inbreuk op het recht op respect voor het privéleven zoals 
neergelegd artikel 8 EVRM?’ 
Zoals ik in de inleiding en in hoofdstuk 2 heb toegelicht, zetten toezichthouders moderne toezichtmethoden in 
op basis van de algemene bevoegdheden uit titel 5.2 Awb. Het is echter de vraag of deze algemene 
bevoegdheden een voldoende specifieke wettelijke grondslag bieden zoals artikel 8 lid 2 EVRM vereist. Uit artikel 
8 EVRM volgt namelijk dat een inbreuk op het recht op respect voor het privéleven alleen is toegestaan als deze 
inbreuk berust op een voldoende duidelijke en voorzienbare wettelijke grondslag. Dit legaliteitsvereiste stelt 
grenzen aan de reikwijdte van de algemene bevoegdheden uit titel 5.2 Awb.183 
 
In dit hoofdstuk toets ik de toepassing van twee moderne toezichtmethoden aan artikel 8 EVRM en benoem ik 
knelpunten: bewijsvergaring via de gegevens- en inlichtingenvordering (paragraaf 4.2) en bewijsvergaring via 
digitaal onderzoek (paragraaf 4.3). Beide methoden vinden hun grondslag in artikel 5:17 Awb en kunnen een (al 
dan niet gerechtvaardigde) inbreuk maken op het recht op respect voor het privéleven. In mijn analyse ga ik 
specifiek in op de toets aan het legaliteitsvereiste en de gevolgen van de toepassing van deze bevoegdheid in de 
praktijk. Dit hoofdstuk eindigt met een conclusie (paragraaf 4.4). 
 

4.2 Bewijsvergaring via de gegevens- en inlichtingenvordering bij derden 
 

4.2.1 Rechtspraak 
 
Toezichthouders vergaren veelvuldig bewijs via het vorderen van gegevens- en inlichtingen bij derden. Het 
verstrekken van deze gegevens kan een (al dan niet gerechtvaardigde) inbreuk op het recht op respect voor het 
privéleven vormen. Dit blijkt ook uit twee hierna te bespreken uitspraken van de CRvB waarbij toezichthouders 
bankafschriften c.q. reisgegevens van derden vorderen en daarmee een inbreuk maakten op het recht op respect 
voor het privéleven. 184  Deze twee uitspraken zijn illustratief voor de wijze waarop bewijsvergaring via de 
gegevens- en inlichtingenvordering spanning kan opleveren met artikel 8 EVRM. 
 
Het vorderen van bankafschriften en het vorderen van reisgegevens 
Op 11 oktober 2018 oordeelde de CRvB dat een toezichthouder van het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen op grond van artikel 5:17 Awb bankafschriften mocht vorderen bij drie banken.185 In 
het kader van een onderzoek naar het recht op een verstrekte werkloosheidsuitkering wilde de toezichthouder 
op grond van deze informatie de verblijfplaats van betrokkene vaststellen en of deze werkloos was.186 Op 5 
februari 2018 oordeelde de CRvB dat een toezichthouder van Dienst Uitvoering Onderwijs op grond van artikel 

                                                                 
183 CRvB 15 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:947, AB 2016/329, m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, CRvB 13 september 2016, 
ECLI:NL:CRVB:2016:3479, USZ 2016/377, m.nt. M.W. Venderbos. Zie ook: Barkhuysen 2014, p. 15, Venderbos, JBplus 2019/2.2.3.1. 
184 CRvB 11 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3205, AB 2019/127, m.nt. M.W. Venderbos, CRvB 5 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:269, JB 
2018/65, m.nt. M.W. Venderbos. 
185 CRvB 11 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3205, AB 2019/127, m.nt. M.W. Venderbos. 
186 Bankafschriften kunnen dit inzicht bieden omdat de transactiegegevens van bankrekeningen vaak nauwkeurig tonen op welke locatie de 
betrokkene is, wat zijn of haar inkomstenbronnen zijn en welke aankopen hij of zij doet. Zie ook: Nuijten, FR 2019/6, p. 342-343, Venderbos 
JBplus 2019/3.2.3. 
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5:17 Awb reisgegevens mocht vorderen van Translink.187 De toezichthouder wilde met deze gegevens fraude met 
studiefinanciering aantonen.188  
 
De CRvB overwoog als volgt. Allereerst stelde de CRvB vast dat het opvragen van de bankafschriften c.q. reisgegevens een inbreuk vormde 
op het recht op respect voor het privéleven zoals neergelegd in artikel 8 lid 1 EVRM.189 Vervolgens toetste de CRvB of aan de voorwaarden 
uit artikel 8 lid 2 EVRM is voldaan. Onder verwijzing naar rechtspraak van het EHRM190 overwoog de CRvB dat een inbreuk op dit recht 
overeenkomstig artikel 8 lid 2 EVRM alleen is toegestaan indien deze berust op een voldoende duidelijke en voorzienbare wettelijke 
grondslag. De CRvB vond deze grondslag in artikel 5:17 Awb. De verwerking van bancaire betalingen c.q. reisgegevens geschiedt voor een 
substantieel deel ten dienste van het maatschappelijk verkeer en dit betekent volgens de CRvB dat deze gegevens, ook al hebben deze 
betrekking op personen, kunnen worden aangemerkt als zakelijke gegevens als bedoeld in artikel 5:17 van de Awb. 191  Vervolgens 
constateerde de CRvB dat de bevoegdheid tot het opvragen van bankafschriften c.q. reisgegevens wordt beperkt door het in artikel 5:13 Awb 
neergelegde evenredigheidsbeginsel.192  
In de zaak met betrekking tot het vorderen van reisgegevens concludeerde de CRvB dat de gemaakte inbreuk in overeenstemming was met 
de voorwaarden uit artikel 8 lid 2 EVRM en daarom gerechtvaardigd was.193 In de zaak met betrekking tot het vorderen van bankafschriften 
oordeelde de CRvB dat niet aan het evenredigheidsbeginsel was voldaan, onder meer omdat de toezichthouder de bankafschriften niet eerst 
van de betrokkene had gevorderd, maar rechtstreeks – buiten medeweten van de betrokkene – had opgevraagd bij de banken.194 De CRvB 
achtte dit in strijd met het subsidiariteitsvereiste en concludeerde dat niet was voldaan aan de voorwaarden van artikel 8 lid 2 EVRM.195  
 
4.2.2 Analyse 
In beide zaken acht de CRvB de algemene bevoegdheid van artikel 5:17 Awb een adequate wettelijke grondslag 
om dergelijke ‘zakelijke gegevens en bescheiden’ te vorderen. Daar valt naar mijn idee het nodige tegen in te 
brengen.  
 
Ten eerste stelt het EHRM eisen aan de wettelijke bevoegdheden waarmee de toezichthouder een inbreuk 
maakt op het recht op respect voor het privéleven. Op grond van artikel 8 lid 2 EVRM moet de inbreuk 
berusten op een wettelijke grondslag. Dit legaliteitsvereiste betekent volgens vaste rechtspraak van het EHRM 
dat de wet een zekere basis moet hebben in het nationale recht. Het EHRM stelt aan de term ‘wet’ de eisen dat 
deze voorzienbaar en voldoende toegankelijk moet zijn.196 Deze eisen hebben betrekking heeft op de 
inhoudelijke kwaliteit van de wet.197 Hoe streng de eisen zijn die aan de nationale wet worden gesteld, hangt 
onder meer af van de aard en de omvang van de inbreuk.198 Indien een overheidsmaatregel een ‘serious 
interference’ op het recht op respect voor het privéleven oplevert, stelt het EHRM strengere eisen aan de 
voorzienbaarheid en toegankelijkheid van een wettelijke grondslag.199 De essentie van de rechtspraak van het 
EHRM, zoals uiteengezet in paragraaf 3.3.2.1,  is dat het niet is toegestaan om ingrijpende, privacybeperkende 
toezichtmethoden te baseren op algemene en niet-omkaderde bevoegdheden.200 Hoe ernstiger de inmenging, 
hoe meer precies en genormeerd de bevoegdheid moet zijn die de inmenging faciliteert.201 
 

                                                                 
187 CRvB 5 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:269, JB 2018/65, m.nt. M.W. Venderbos. Translink is de uitgever van 
 de OV-chipkaart. 
188 Reisgegevens kunnen dit inzicht bieden omdat de gegevens per dag en per tijdstip laten zien waar en bij welke halte betrokkene heeft 
in- en uitgecheckt. Zie ook: Beugeling, P&I 2018, p. 158-164, Venderbos JBplus 2019/3.2.2. 
189 CRvB 11 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3205, AB 2019/127, m.nt. M.W. Venderbos, r.o. 4.3.1. 
190 EHRM 18 oktober 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1018JUD006183810 (Vukota-Bojić/Zwitserland), par. 60, 66, 67, 68. 
191 CRvB 5 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:269, JB 2018/65, m.nt. M.W. Venderbos, r.o. 5.6.3, CRvB 11 oktober 2018, 
ECLI:NL:CRVB:2018:3205, AB 2019/127, m.nt. M.W. Venderbos., r.o. 4.3.3.  
192 CRvB 5 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:269, JB 2018/65, m.nt. M.W. Venderbos, r.o. 5.6.4, CRvB 11 oktober 2018, 
ECLI:NL:CRVB:2018:3205, AB 2019/127, m.nt. M.W. Venderbos. r.o. 4.3.5. 
193 CRvB 5 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:269, JB 2018/65, m.nt. M.W. Venderbos, r.o. 5.6.8. 
194 CRvB 11 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3205, AB 2019/127, m.nt. M.W. Venderbos., r.o. 4.4.2. 
195 CRvB 11 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3205, AB 2019/127, m.nt. M.W. Venderbos., r.o. 4.4.3. 
196 EHRM 25 maart 1983, ECLI:CE:ECHR:1983:0325JUD000594772, (Silver e.a./Verenigd Koninkrijk) par. 87. Zie ook: Gerards 2011, p. 119-
132. 
197 EHRM 24 april 1990, ECLI:CE:ECHR:1990:0424JUD001180185 (Kruslin/Frankrijk) par. 27, EHRM 25 juni 1997, 
ECLI:CE:ECHR:1997:0625JUD002060592 (Halford/Verenigd Koninkrijk) par. 49. Zie ook: Gerards 2011, p. 115. 
198 EHRM 25 september 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0925JUD004478798 (P.G. en J.H./Verenigd Koninkrijk), par. 45. 
199 EHRM 15 februari 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD005671609 (Harju/Finland), par. 42, EHRM 27 september 2005, 
ECLI:CE:ECHR:2005:0927JUD005088299 (Petri Sallinen e.a./Finland), par. 90. 
200 EHRM 15 februari 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD005671609 (Harju/Finland), par. 42, EHRM 27 september 2005, 
ECLI:CE:ECHR:2005:0927JUD005088299 (Petri Sallinen e.a./Finland), par. 90. 
201 EHRM 15 februari 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD005671609 (Harju/Finland), par. 42, EHRM 27 september 2005, 
ECLI:CE:ECHR:2005:0927JUD005088299 (Petri Sallinen e.a./Finland), par. 90. 
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Gelet op de aard en de omvang van de gevorderde gegevens, is mijns inziens in beide zaken sprake van een 
relatief zware inbreuk op het recht op respect voor het privéleven. Hoewel de CRvB het privacygevoelige karakter 
van bankafschriften en reisgegevens onderkent, merkt zij die gegevens aan als ‘zakelijke’ gegevens. Deze zaken 
illustreren mijns inziens dat het wel degelijk om (zeer) privacygevoelige informatie gaat. Immers, de gevorderde 
gegevens bieden een rijke hoeveelheid informatie over iemands bancaire betalingen c.q. reisgegevens over een 
langdurige periode en kunnen een gedetailleerd beeld opleveren van iemands persoonlijke leven. Dit lijkt mij de 
kern van een inbreuk op het recht op respect voor het privéleven.  
Het is de vraag in hoeverre de inzet van een toezichtsbevoegdheid dat rechtvaardigt. Ondanks dat een 
toezichthouder in het kader van een onderzoek gerechtvaardigde belangen kan hebben bij het vorderen van 
dergelijke gegevens, kan mijns inziens betoogd worden dat een meer specifieke wettelijke basis met de nodige 
waarborgen wenselijk is. Zo is in artikel 5:17 Awb en bijhorende toelichting niet bepaald onder welke 
voorwaarden en ten aanzien van wie de bevoegdheid mag worden ingezet. Ook heeft de wetgever niet nader 
ingevuld op welke (persoons)gegevens de vordering geen betrekking mag hebben. Derhalve ben ik van mening 
dat artikel 5:17 Awb, gelet op de rechtspraak van het EHRM, niet specifiek genoeg is om als wettelijke basis te 
kunnen dienen voor dergelijke gegevensvorderingen.  
Bovendien worden in het huidige digitale tijdperk steeds meer (meta)data opgeslagen. Door technologische 
ontwikkelingen zijn deze data steeds eenvoudiger te gebruiken, te koppelen en te analyseren.202 Daardoor kan 
een indringend beeld van het privéleven van een betrokkene worden gevormd.203   
Daarnaast is sprake van een vermenging tussen zakelijke en privégegevens.204 Dit levert problemen op met het 
vereiste van ‘zakelijkheid’ van de gegevens. Immers, met het vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden kan 
de toezichthouder op deze manier alsnog inzage verkrijgen in niet-zakelijke (privé) gegevens. De term ‘zakelijk’ 
verhult, zo bezien, dat het wel degelijk om privacygevoelige gegevens kan gaan.205  
 
Ten tweede is opvallend dat de bestuursrechter bij de inzet van ingrijpende toezichtmethoden zoals 
cameraobservatie en GPS-tracking, waarbij een min of meer compleet beeld van bepaalde aspecten van iemands 
privéleven wordt verkregen, wel strengere eisen heeft gesteld aan de bevoegdheidsgrondslag. 206  Deze 
uitspraken doen bij mij de vraag rijzen waarom bij een relatief zware inbreuk op het recht op respect voor het 
privéleven voor de ene methode een meer specifieke wettelijke grondslag vereist is en voor de andere niet. 
Immers, ook gevorderde bankafschriften en reisgegevens over een lange periode kunnen een min of meer 
compleet beeld van bepaalde aspecten van iemands privéleven onthullen.  
In beide zaken overwoog de CRvB dat voor de inzet van bovengenoemde methoden noch titel 5.2 Awb noch de 
Wet Werk en Bijstand (thans: Participatiewet) een voldoende nauwkeurige wettelijke basis bood die voldoet aan 
de eisen die het EHRM daaraan stelt. 207 Vervolgens maakte de CRvB in beide zaken een vergelijking met de 
daaraan verwante strafrechtelijke opsporingsmethode ´stelselmatige observatie´. De CRvB overwoog dat ‘de 
toenemende technische verfijning en intensivering van opsporingsmethoden en -technieken een meer concreet 
omschreven legitimatie voor inbreuken op het fundamentele recht op bescherming van privéleven verlangen’.208 
Ook constateerde de CRvB dat in titel 5.2 Awb ‘niet is bepaald onder welke voorwaarden een technisch 
hulpmiddel bij de opsporing mag worden ingezet. Voorts is niet geregeld in welke gevallen en gedurende welke 
periode een technisch hulpmiddel mag worden gebruikt. De mogelijke inzet van zo een middel is hierdoor voor 
een belanghebbende niet voorzienbaar’.209  
                                                                 
202 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Big Data in een vrije en veilige samenleving, Amsterdam: AUP 2016, p. 114, 
Schuurmans, AA 2017, p. 396, Nuijten & Stijnen 2018/2.3, Nuijten, FR 2019/6, p. 342.-343, Çapkurt & Schuurmans 2019, p. 256-258. 
203 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Big Data in een vrije en veilige samenleving, Amsterdam: AUP 2016, p. 114, Nuijten, 
FR 2019/6, p. 342.-343, Schuurmans, AA 2017, p. 396, Çapkurt & Schuurmans 2019, p. 256-258. 
204 Klein, Nuijten & Born, NTB 2015/44, p. 331-332, De Vries, Özer & Eijken, TvCo 2019, p. 427. 
205 Venderbos, JBplus 2019/3.2 
206 Vgl. CRvB 15 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:947, AB 2016/329, m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, r.o. 4.5.5, CRvB 13 
september 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3479, USZ 2016/377, m.nt. M.W. Venderbos, r.o. 4.8. Zie ook: Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 
659-661, Schuurmans, AA 2017, p. 396/398. 
207 CRvB 15 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:947, AB 2016/329, m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, r.o. 4.5.5, CRvB 13 september 
2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3479, USZ 2016/377, m.nt. M.W. Venderbos, r.o. 4.8. 
208 CRvB 15 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:947, AB 2016/329, m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, r.o. 4.5.5.  
209 CRvB 15 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:947, AB 2016/329, m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, r.o. 4.5.5 , CRvB 13 september 
2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3479, USZ 2016/377, m.nt. M.W. Venderbos, r.o. 4.8.  
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Ten derde geldt in het strafrecht een zwaarder regime voor de vordering van dergelijke gegevens.210 Een officier 
van justitie houdt toezicht op de inzet van deze bevoegdheid en de bevoegdheid kan alleen worden ingezet bij 
zwaardere misdrijven.211 Dit staat mijns inziens in contrast met de algemene en ruime formulering artikel 5:17 
Awb.212  
 
In de volgende paragraaf ga ik in op bewijsvergaring via digitaal onderzoek. Deze toezichtmethode vindt 
eveneens zijn grondslag in artikel 5:17 Awb en kan een (al dan niet gerechtvaardigde) inbreuk maken op het 
recht op respect voor het privéleven. 
 

4.3 Bewijsvergaring via digitaal onderzoek 
 

4.3.1 Digitale werkwijze ACM en AFM 
 
In de onderzoeken van toezichthouders, zoals de ACM en de AFM, neemt bewijsvergaring via digitaal onderzoek 
een centrale plaats in. Tijdens een bedrijfsbezoek verricht een toezichthouder vrijwel altijd een onderzoek in de 
digitale administratie van de onderneming. Daarbij kan hij - binnen de reikwijdte van het onderzoek - forensische 
kopieën maken van harde schijven van gegevensdragers en delen van het netwerk.213 Op deze manier kan de 
toezichthouder ook inzage vorderen in e-mailboxen of mobiele telefoons van bestuurders of medewerkers van 
de onderneming waar het onderzoek plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan inzage in zakelijke WhatsApp-berichten 
waarin de toezichthouder op zoek gaat naar bewijs voor verboden kartelafspraken.  
 
Bij het onderzoek moet de toezichthouder voldoende selectief te werk gaan om te waarborgen dat alleen 
gegevens die binnen-de-reikwijdte van het onderzoek vallen, in beslag worden genomen.214 In de Awb ontbreekt 
een specifieke regeling voor digitaal onderzoek.215 Bij afwezigheid van een dergelijke regeling hebben de ACM 
en de AFM beide beleidsregels opgesteld. 216 Deze beleidsregels duidt ik hierna aan als ‘digitale werkwijze’, zoals 
gebruikelijk bij toezichthouders. De digitale werkwijzen geven een nadere invulling van de bevoegdheid om bij 
een bedrijfsbezoek digitale zakelijke gegevens te vorderen en te kopiëren (artikel 5:17 Awb). Daarmee 
onderscheiden de ACM en de AFM zich in positief opzicht van toezichthouders die geen digitale werkwijze 
hebben opgesteld. Uitgangspunt is dat de ACM en de AFM geen privégegevens mogen vorderen, inzien en 
kopiëren. Daarnaast bevatten de werkwijzen een aantal waarborgen die voortkomen uit artikel 8 EVRM.217 De 
ACM en de AFM stellen de betrokken rechtspersoon of natuurlijke persoon tegen wie het onderzoek zich richt 
(hierna: betrokkene) in de gelegenheid om aan te geven welke gegevens niet-zakelijk (privé) of buiten-de-
reikwijdte zijn. Deze waarborg geldt ook voor het aanmerken van geprivilegieerde gegevens, dat wil zeggen dat 
een toezichthouder geen correspondentie tussen de onderneming en diens advocaat mag inzien en kopiëren.218 
Ook hanteren de ACM en de AFM een methode met zoektermen om een dataset te creëren die binnen-de-
reikwijdte van het onderzoek valt. 219  Het volgen van de in de werkwijze vervatte procedures resulteert 
uiteindelijk in een dataset die de toezichthouders van de ACM, respectievelijk de AFM in het onderzoek kunnen 
gebruiken.220  

                                                                 
210 Aldus ook: Sanderink 2019, p. 453, Venderbos, JBplus 2019/3.2.2, M.W. Venderbos annotatie bij CRvB 15 augustus 2017, 
ECLI:NL:CRVB:2017:2807, AB 2018/103. 
211 Art. 126nd Sv., art. 67 Sr.  
212 Jansen 2017, JBplus 2017, p. 94, Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 782. 
213 Rb. Den Haag 9 april 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7069. Zie ook: Blomberg, Jurgens & Michiels 2016/2.4.5, Dielemans-Goossens & 
Baneke, MP 2018, p. 28-35, Batting, TvT 2019, p.33-36, Beumer, TvT 2019, p. 26-32, De Vries, Özer & Eijken, TvCo 2019, p. 430, Roth & 
Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 773-782. 
214 Rb. Den Haag 13 oktober 2009, ECLI:NL:RBSGR:2008:BH2647. 
215 Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 773. 
216 Stcrt. 2014, 3993 (ACM), Stcrt. 2020, 13499 (AFM). 
217 Dielemans-Goossens & Baneke, MP 2018, p. 29, Batting, TvT 2019, p. 33, Beumer, TvT 2019, p. 28. 
218 Art. 5:20 lid 2 Awb. Zie ook: art. 1 Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens (definitiebepalingen).   
219 Art. 5:13 Awb.  
220 Dielemans-Goossens & Baneke, MP 2018, p. 29. 
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In essentie zijn de werkwijzen van de ACM en de AFM vergelijkbaar.221 Voor een samenvatting van de werkwijze 
van de ACM verwijs ik naar de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 12 februari 2019.222   
 

4.3.2 Rechtspraak  
Digitaal onderzoek is geen rustig bezit. De afgelopen jaren zijn de digitale werkwijzen van de ACM en de AFM 
meerdere malen voorgelegd aan de (kortgeding)rechter.223 In die procedures stond de vraag centraal of de 
toezichthouder bij het verrichten van digitaal onderzoek de grenzen van artikel 5:17 Awb (vereiste van zakelijke 
gegevens en bescheiden), artikel 5:20 lid 2 Awb (verbod op inzage van geprivilegieerde gegevens) en artikel 5:13 
Awb (verbod op inzage van gegevens die buiten-de-reikwijdte van het onderzoek vallen) in acht heeft genomen. 
Het niet voldoen aan deze eisen kan tot gevolg hebben dat het recht op respect voor het privéleven van de 
betrokkene wordt geschonden.  
Hierna volgt een beknopte weergave van de rechtspraak over digitaal onderzoek door de ACM en de AFM. Het 
betreffen diverse uitspraken van het Gerechtshof Den Haag, het CBb, de CRvB en lagere rechtspraak in de periode 
2003 tot heden. In de uitspraken komen verschillende aspecten van digitaal onderzoek aan bod. Ik beperk mij 
tot het opsommen van de hoofdlijnen van de rechtspraak omdat de toetsing heel gedetailleerd is en de methode 
van toetsing heel dicht aan zit tegen de werkwijzen die de toezichthouders hanteren om het digitaal onderzoek 
te normeren. Vervolgens plaats ik enkele kritische kanttekeningen bij de uitwerking van deze bevoegdheid in de 
praktijk.  
 
Allereerst is van belang dat een toezichthouder een forensische kopie mag maken van een omvangrijk bestand, 
dat ook geprivilegieerde gegevens en niet-zakelijke (privé) gegevens bevat.224 De kortgedingrechter verbindt 
hieraan de voorwaarde dat de toezichthouder moet beschikken over een procedure die ervoor zorgt dat 
geprivilegieerde gegevens en niet-zakelijke (privé) gegevens niet toegevoegd worden aan de 
onderzoeksdataset.225 In deze procedure moet de betrokkene in de gelegenheid worden gesteld kenbaar te 
maken of, en zo ja welke gegevens en bescheiden om die reden buiten-de-reikwijdte van het onderzoek vallen.226 
Daaropvolgend is de toezichthouder verplicht om gegevens en bescheiden die buiten-de-reikwijdte van het 
onderzoek vallen, daadwerkelijk uit de dataselectie te verwijderen.227  
De zoektermen die de toezichthouder hanteert bij het doorzoeken van de veiliggestelde dataset moeten in lijn 
zijn met het doel en het onderwerp van het onderzoek.228 Het CBb heeft geoordeeld dat de toezichthouder in dit 
opzicht beoordelingsruimte heeft.229  
Verder heeft de kortgedingrechter geoordeeld dat een toezichthouder een forensische kopie mag maken van 
mobiele telefoons van werknemers.230 Volgens de kortgedingrechter weegt het in artikel 8 EVRM beschermde 
recht op respect voor het privéleven minder zwaar, mits de toezichthouder voldoende waarborgen biedt om te 
voorkomen dat deze inzage verkrijgt in geprivilegieerde gegevens en niet-zakelijke (privé) gegevens. 231  De 
kortgedingrechter oordeelde dat de digitale werkwijze van de ACM voldoende waarborgen bevat.232  
Alomvattend toetst de bestuursrechter of de toezichthouder daadwerkelijk in lijn met de digitale werkwijze heeft 
gehandeld. 233  Dit is van essentieel belang voor de bescherming van de belangen van degene tot wie het 

                                                                 
221 Batting, TvT 2019, p.33, Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 779. 
222 Hof Den Haag, 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:470, r.o. 2.5. 
223 Niet uitputtend: Rb. Den Haag 12 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7968, Rb. Den Haag 22 november 2017,  ECLI:NL:RBDHA:2017:14150, 
Rb. Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2017:12722, Rb. Den Haag 18 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12914. 
224 Rb. Den Haag 9 april 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7087 r.o. 4.9-4.10, Rb. Den Haag 9 april 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7069 r.o. 4.13. 
225 Rb. Den Haag 9 april 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7087 r.o. 4.9-4.10, Rb. Den Haag 9 april 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7069 r.o. 4.13.  
226 Rb. Den Haag 13 oktober 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BH2647 r.o. 4.6. Zie ook: EHRM 2 april 2015, 
ECLI:CE:ECHR:2015:0402JUD006362910 (Vinci Construction et GTM génie Civil et Services/Frankrijk) par. 69. 
227 Rb. Den Haag 12 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7968, r.o. 4.12. Zie ook: Ten Have, M&M 2017, p. 151, Beumer, TvT 2019, p. 27-28, De 
Vries, Özer & Eijken, TvCo 2019, p. 427, Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 773-775. 
228 CBb 15 oktober 2018, ECLI:NL:CBB:2019:496, JOR 2019/282, m.nt. S.M.C. Nuijten, r.o. 5.4. Zie ook: Beumer, TvT 2019, p. 27-28, Roth & 
Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 773-775,  
229 CBb 15 oktober 2018, ECLI:NL:CBB:2019:496, JOR 2019/282, m.nt. S.M.C. Nuijten, r.o. 5.4. 
230 Rb. Den Haag 12 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14150, r.o. 4.4. 
231 Rb. Den Haag 12 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14150, r.o. 4.5. 
232 Rb. Den Haag 12 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14150, r.o. 4.6 en 4.11. 
233 Voorbeeld: CBb 15 oktober 2019, ECLI:NL:CBB:2019:496, JOR 2019/282, m.nt. S.M.C. Nuijten, r.o. 5.3.  
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onderzoek zich richt.234 Immers, het in strijd handelen met de digitale werkwijze kan het recht op respect voor 
het privéleven van de betrokkene aantasten. Gevolg hiervan is dat deze gegevens aangemerkt worden als 
onrechtmatig verkregen bewijs en daardoor buiten het onderzoek moeten blijven.235 
 
4.3.3 Analyse 
Tot nu toe hebben de digitale werkwijzen van de ACM en de AFM de toets bij de bestuursrechter doorstaan.236 
Zo hebben de kortgedingrechter en het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de door de ACM gehanteerde 
procedures met voldoende waarborgen zijn omkleed.237 Ik onderschrijf het oordeel van de bestuursrechter dat 
artikel 5:17 Awb in combinatie met een – bindende – digitale werkwijze een adequate grondslag biedt. In de 
praktijk voorzie ik echter enkele risico’s die in de rechtspraak en digitale werkwijzen onderbelicht blijven. 
 
Ten eerste vraag ik mij af of het digitaal onderzoek in strijd is met het doorzoekverbod. Zoals in paragraaf 2.3.2 
toegelicht, mag een toezichthouder bij de uitoefening van zijn bevoegdheden ‘zoekend rondkijken’, maar niet 
‘doorzoeken’. Indien deze wettelijke hoofdregel wordt doorgetrokken naar bewijsvergaring via digitaal 
onderzoek is het de vraag of het maken en doorzoeken van forensische kopieën van gegevensdragers in strijd is 
met het doorzoekverbod en het evenredigheidsbeginsel. 238  Immers, bij een digitaal onderzoek opent en 
doorzoekt een toezichthouder met zoektermen de volledige inhoud van digitale ‘laden, kasten, dossiers en 
papier- en prullenbakken’.239 In dat geval krijgt de toezichthouder de beschikking over allerlei soorten gegevens, 
waaronder mogelijk ook gegevens die buiten-de-reikwijdte van het onderzoek vallen zoals geprivilegieerde 
gegevens en niet-zakelijke (privé) gegevens. Dit staat in schril contrast met analoog onderzoek waarbij de 
toezichthouder uitsluitend zoekend mag rondkijken, maar niet doorzoeken. Gelet op de fluïde grens tussen 
‘zoeken’ en ‘doorzoeken’ bij digitaal onderzoek, kan dit naar mijn oordeel strijd opleveren met wat de wetgever 
met het doorzoekverbod heeft beoogd.  
Weliswaar moet de toezichthouder bij digitaal onderzoek zoektermen hanteren die verband houden met het 
doel en het voorwerp van het onderzoek.240 Maar daar kan tegenin worden gebracht dat de werkwijzen van de 
ACM en de AFM geen specifieke eisen stellen aan de formulering van de zoektermen.241 Sterker nog: de ACM en 
de AFM hebben op dit vlak beoordelingsruimte. 242  Ook de Awb biedt op dit punt geen duidelijkheid. De 
formulering van de zoekvragen is dan ook van groot belang om ‘bijvangst’ van gegevens die buiten-de-reikwijdte 
van het onderzoek vallen, te voorkomen.243  
 
Ten tweede is sprake van een vervaging van de grens tussen zakelijk en privé. In het huidige digitale tijdperk 
strekt het digitaal onderzoek zich uit tot verschillende soorten gegevensdragers. Niet alleen harde schijven of 
laptops zijn object van onderzoek, maar ook e-mailboxen, mobiele telefoons en bedrijfschatapplicaties voor 
communicatie op afstand.244 Deze gegevensdragers bevatten een breed scala aan gegevens zoals contactenlijst, 
gespreksgeschiedenis, sms-berichten, WhatsAppgesprekken, locatiegegevens, foto’s, video’s en 
geluidsopnames.245  

                                                                 
234 Rb. Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12722, r.o. 4.14. 
235 Rb. Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12722, r.o. 4.14.  
236 Niet uitputtend: Rb. Den Haag 12 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7968, Rb. Den Haag 22 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14150, 
Rb. Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2017:12722, Hof Den Haag, 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:470, r.o. 4.10. Zie ook: 
Dielemans-Goossens & Baneke, MP 2018/2, p. 28, Batting, TvT 2019, p. 36, Beumer, TvT 2019, p. 28. 
237 Rb. Den Haag 22 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14150, r.o. 4.11. Hof Den Haag, 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:470, r.o. 
4.10. 
238 Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 777, Nuijten & Stijnen 2018/2.1. 
239 Vgl. Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 143.  
240 CBb 15 oktober 2018, ECLI:NL:CBB:2019:496, JOR 2019/282, m.nt. S.M.C. Nuijten, r.o. 5.4. Zie ook: Beumer, TvT 2019, p. 27-28, Roth & 
Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 773-775. 
241 Vgl. art. 5 lid 2 Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens: de zoektermen vinden hun oorsprong in het doel van het 
onderzoek. Zie ook: Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 773-775. 
242 CBb 15 oktober 2018, ECLI:NL:CBB:2019:496, JOR 2019/282, m.nt. S.M.C. Nuijten, r.o. 5.4. 
243 Ten Have, M&M 2017, p. 151 
244 De Vries, Özer & Eijken, TvCo 2019, p. 428-429. 
245 De Vries, Özer & Eijken, TvCo 2019, p. 429, Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141, p. 777. 
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Een probleem dat zich hier kan voordoen is de vervaging van de scheidslijn tussen zakelijk en privé.246 Steeds 
vaker wordt zakelijke apparatuur gebruikt voor privédoeleinden en andersom. Wanneer zakelijke gegevens en 
privégegevens op gegevensdragers niet goed gescheiden zijn, levert dit problemen op.247 Denk bijvoorbeeld aan 
Whatsapp-gesprekken op een mobiele telefoon waarin zakelijke en privégegevens vermengd zijn.248 Dit maakt 
de bewijsvergaring voor toezichthouders complex. Immers, met het vorderen van zakelijke gegevens en 
bescheiden kan de toezichthouder op deze manier alsnog inzage verkrijgen in niet-zakelijke (privé) gegevens. Nu 
de reikwijdte van artikel 5:17 Awb is beperkt tot zakelijke gegevens, mist de inzage in niet-zakelijke 
(privé)gegevens een wettelijke basis.249 
De kortgedingrechter acht het maken van forensische kopieën van mobiele telefoons toelaatbaar.250 Opvallend 
is dat zowel de digitale werkwijze van de ACM en de AFM geen specifieke waarborgen bevatten over het 
verrichten van digitaal onderzoek op mobiele telefoons. In de praktijk selecteert de toezichthouder tijdens het 
bedrijfsbezoek per mobiele telefoon van welke gegevens, zoals Whatsappgroepen, hij een forensische kopie 
maakt.251 Vervolgens verstrekt de toezichthouder aan de betrokken onderneming een aparte dataset, waarna 
de medewerker van wie de telefoon is gekopieerd kan aangeven welke gegevens niet-zakelijk (privé) zijn.252  
Maar mijn ervaring als toezichthouder is dat het in de praktijk vooralsnog technisch niet mogelijk is om berichten 
in een Whatsapp-groep op berichtniveau te scheiden. Dit betekent dat een toezichthouder ten behoeve van het 
samenstellen van de binnen-de-reikwijdte-dataset alsnog toegang krijgt tot de gehele Whatsapp-conversatie om, 
onder toeziend oog van een advocaat, de niet-zakelijke (privé) claims van de medewerker van wie de telefoon is 
gekopieerd te beoordelen. Mijns inziens wordt daarmee het in artikel 8 EVRM neergelegde recht op respect voor 
het privéleven aanzienlijk geschonden. Waar het aan de voorkant goed geregeld lijkt, gaat het aan de achterkant 
alsnog vaak mis.  
 
Ten derde is van belang dat sommige toezichthouders gegevens uit de onderzoeksdataset kunnen uitwisselen 
met andere binnen- en buitenlandse bestuursorganen en toezichthouders met verschillende bevoegdheden.253 
Zo kan de ACM onder de vlag van samenwerkingsprotocollen bestuursrechtelijk vergaard bewijs uitwisselen met 
bijvoorbeeld het OM en Belastingdienst/FIOD zonder dat de betrokken onderneming of natuurlijk persoon 
hiervan op de hoogte is en/of rechtsmiddelen kan aanwenden.254 Daarmee wordt een grens overschreden van 
bestuursrecht naar strafrecht, waar nog veel verdergaande sancties (ook voor natuurlijke personen) gelden. In 
het licht van artikel 8 EVRM is het voor mij vooralsnog niet duidelijk welke nationale waarborgen voor deze 
gegevensverstrekking gelden. Die waarborgen zijn naar mijn mening extra belangrijk, juist op bestuursrechtelijk 
vlak.   
 
Tot slot is het in een steeds verdergaande digitaliserende samenleving denkbaar dat toezichthouders in de 
toekomst gebruik gaan maken van nog meer (ingrijpende) moderne toezichtmethoden. Zo heeft de Franse 
mededingingsautoriteit onlangs een nieuwe bevoegdheid gekregen om – onder strenge voorwaarden – telefoon- 
en dataverkeer van telecomoperatoren in te zien. 255  Indien toestemming wordt verleend, heeft de Franse 
mededingingsautoriteit toegang tot privacygevoelige informatie zoals telefoonnummers en de datum, het 
tijdstip en de duur van een telefoongesprek.256  
De inzet van deze bevoegdheid raakt aan het door artikel 8 EVRM beschermde recht op respect voor het 
privéleven. Daarom is het van groot belang dat de Nederlandse wetgever (toekomstige) ingrijpende 
toezichtsbevoegdheden voorziet van adequate toepassingsvoorwaarden en waarborgen, zodat de inzet van deze 
bevoegdheden de toets aan artikel 8 EVRM kunnen doorstaan.  
 

                                                                 
246 Klein, Nuijten & Born, NTB 2015/44, p. 331-332, De Vries, Özer & Eijken, TvCo 2019, p. 427. 
247 Bröring 2017/4.4.4. 
248 De Vries, Özer & Eijken, TvCo 2019, p. 428-429. 
249 Dielemans-Goossens & Baneke, MP 2018/2, p. 33. 
250 Rb. Den Haag 12 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14150, r.o. 4.6. 
251 Beumer, TvT 2019, p. 31. 
252 Beumer, TvT 2019, p. 31, De Vries, Özer & Eijken, TvCo 2019, p. 432. 
253 Art. 2.6 Digitale Werkwijze ACM. Zie ook: Kuipers & Gaasbeek, S&O 2013, p. 210-214, Alipour & Louisse, MP 2014/273.  
254 Stcrt. 2015, 10250. 
255 Pannekoek, Geursen & Simons, MP 2020/78. 
256 Pannekoek, Geursen & Simons, MP 2020/78. 
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4.4  Conclusie 
 
In dit hoofdstuk heb ik de inzet van twee moderne toezichtmethoden getoetst aan artikel 8 EVRM: 
bewijsvergaring via de gegevens- en inlichtingenvordering en bewijsvergaring via digitaal onderzoek. Beide 
methoden vinden hun grondslag in artikel 5:17 Awb. De vraag of de inzet van deze toezichtmethoden kan leiden 
tot een inbreuk op het recht op respect voor het privéleven, de derde deelvraag, kan bevestigend worden 
beantwoord. De vervolgvraag is of de methoden in overeenstemming zijn met de vereisten uit artikel 8 EVRM. 
Uit mijn analyse volgt dat, zelfs indien de bestuursrechter tot het oordeel komt dat aan deze vereisten is voldaan, 
de daadwerkelijke toepassing van deze toezichtmethoden in de praktijk alsnog strijd oplevert met het recht op 
respect voor het privéleven.  
 
Uit paragraaf 4.2 is gebleken dat artikel 5:17 Awb, gelet op de rechtspraak van het EHRM, niet specifiek genoeg 
is om als wettelijke grondslag te kunnen dienen voor gegevensvorderingen waarbij een indringend beeld van 
iemands privéleven kan worden verkregen. Ik heb betoogd dat de CRvB in de door mij geanalyseerde zaken 
voorbij gaat aan de eisen die het EHRM aan het legaliteitsvereiste stelt. Gelet op de aard en de enorme 
hoeveelheid beschikbare gegevens en de mate waarin het verstrekken van die gegevens een inbreuk kan vormen 
op het recht op respect voor het privéleven, ben ik van mening dat artikel 5:17 Awb een onvoldoende 
nauwkeurige grondslag biedt voor dergelijke gegevensvorderingen. In artikel 5:17 Awb en bijbehorende 
toelichting is niet bepaald onder welke voorwaarden en ten aanzien van wie de bevoegdheid mag worden 
ingezet. Ook heeft de wetgever niet nader ingevuld op welke (persoons)gegevens de vordering geen betrekking 
mag hebben. Een meer specifieke wettelijke basis is wenselijk om deze inzet van deze bevoegdheid te begrenzen 
en een ongerechtvaardigde inbreuk op het recht op respect voor het privéleven te voorkomen.  
Deze behoefte wordt naar mijn mening verder versterkt voor situaties waarin een toezichthouder het 
evenredigheidsbeginsel (on)bewust niet in acht neemt. Het evenredigheidsbeginsel, dat besloten ligt in artikel 
5:13 Awb en artikel 8 lid 2 EVRM, vervult een belangrijke rol bij de normering van de inzet van toezichtmethoden.  
Op grond van dit beginsel mag een toezichthouder alleen gebruik maken van de in titel 5.2 Awb opgenomen 
toezichtsbevoegdheden voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is. Uit de door mij geanalyseerde zaken volgt 
dat dit laatste een belangrijke voorwaarde is voor het toepassen van artikel 5:17 Awb als grondslag voor het 
vorderen van dergelijke gegevens. 
 
In paragraaf 4.3.3 heb ik uiteengezet dat de huidige wettelijke basis voor digitale bewijsvergaring onvoldoende 
is toegesneden op geavanceerd digitaal onderzoek door toezichthouders. Zowel de wetgever als de 
toezichthouders hebben op dit moment onvoldoende oog voor de steeds verdergaande digitalisering en de 
vermenging tussen zakelijke en privégegevens. Er gaapt een gat tussen titel 5.2 Awb, de digitale werkwijzen van 
de ACM en de AFM en de praktijk. In de Awb ontbreekt een specifieke grondslag voor digitaal onderzoek en de 
verschillende verschijningsvormen van dit onderzoek. Het ene digitale onderzoek gaat verder dan het andere en 
brengt meer risico’s met zich. Deels ondervangen de digitale werkwijzen van de ACM en de AFM dit tekort, maar 
deze werkwijzen missen een aantal belangrijke waarborgen het verrichten van digitaal onderzoek op 
bijvoorbeeld mobiele telefoons. Bovendien is onduidelijk welke waarborgen er gelden voor het onderling 
uitwisselen van digitaal vergaard bewijs tussen binnen- en buitenlandse bestuursorganen en toezichthouders 
met verschillende bevoegdheden. 
Gelet op de aard en de enorme hoeveelheid beschikbare gegevens die met digitaal onderzoek wordt vergaard, 
de vermenging tussen zakelijke en privégegevens en de mate waarin het verstrekken van die gegevens een 
inbreuk kan vormen op het recht op respect voor het privéleven, ben ik van mening dat artikel 5:17 Awb op 
zichzelf een onvoldoende nauwkeurige grondslag biedt voor dergelijke inbreuken. Met het Gerechtshof en de 
kortgedingrechter ben ik van mening dat artikel 5:17 Awb in combinatie met een – bindende – digitale 
werkwijze deze grondslag wel biedt, mits deze werkwijze voor álle toegepaste verschijningsvormen van digitaal 
onderzoek met voldoende waarborgen is omkleed. Alleen dan kan de inzet van deze bevoegdheid de toets aan 
artikel 8 EVRM doorstaan.  
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5. Conclusie en aanbevelingen 
 

5.1 Conclusie 
Sinds de inwerkingtreding van de Awb op 1 januari 1994 heeft de digitalisering en technologische ontwikkeling 
van toezichtmethoden een hoge vlucht genomen. Het papieren tijdperk heeft plaatsgemaakt voor een digitaal 
tijdperk waarin ondernemingen, en dus ook ondernemingen die onder toezicht staan, voornamelijk digitaal 
werken. Waar toezichthouders voorheen analoog onderzoek verrichten en analoog materiaal vergaren, hebben 
zij steeds vaker digitale gegevensbronnen in het vizier. Als gevolg van deze ontwikkeling zijn toezichtmethoden 
gemoderniseerd. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren een aantal nieuwe ingrijpende methoden bijgekomen, 
zoals de inzet van mystery guests, GPS-tracking en peilbakens, cameraobservatie en het maken van forensische 
kopieën van gegevensdragers.  
De uitoefening van toezichtsbevoegdheden kan voor de betrokken ondernemingen en natuurlijke personen 
ingrijpend zijn. Daarom is het cruciaal dat er voldoende waarborgen bestaan rond de inzet van moderne 
toezichtmethoden. De inzet van die toezichtmethoden kan immers leiden tot een aantasting van het door artikel 
8 EVRM beschermde recht op respect voor het privéleven. In dit onderzoek heb ik onderzocht of titel 5.2 Awb 
als grondslag voor moderne toezichtmethoden nog toereikend is in het licht van art. 8 EVRM. Uit de resultaten 
is gebleken dat deze centrale onderzoeksvraag bevestigend kan worden beantwoord.  
 
Allereerst is van belang dat toezichthouders gebruik kunnen maken van de algemene bevoegdheden die 
rechtstreeks aan hen toekomen op grond van titel 5.2 Awb. Het is een ruim pakket aan bevoegdheden waarover 
elke toezichthouder in de zin van de Awb in beginsel beschikt. De bevoegdheden lopen uiteen van het betreden 
van plaatsen om daar inlichtingen te vorderen (art. 5:16 Awb) en documenten in te zien (art. 5:17 Awb) tot het 
nemen van monsters (art. 5:18 Awb) en het onderzoeken van vervoermiddelen (art. 5:19 Awb). In bijzondere 
wetten kunnen deze bevoegdheden worden uitgebreid of ingeperkt.257 Bij de uitoefening van hun bevoegdheden 
zijn toezichthouders onder meer gebonden aan het EVRM, het legaliteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. 
Toezichthouders zetten moderne toezichtmethoden in op basis van de algemene bevoegdheden uit titel 5.2 
Awb. Het is echter de vraag of de inzet van deze toezichtmethoden de toets aan artikel 8 EVRM kunnen 
doorstaan.  
 
Artikel 8 EVRM omvat het recht op respect voor het privéleven. Het is een ruim begrip dat niet uitputtend kan 
worden gedefinieerd. Het recht op respect voor het privéleven is niet absoluut. Het EVRM geeft de 
verdragsstaten de bevoegdheid om dit recht, onder bepaalde voorwaarden en vereisten, te beperken. Zodra is 
vastgesteld dat er sprake is van een inbreuk op art. 8 EVRM, dient het EHRM te beoordelen of die inbreuk al dan 
niet gerechtvaardigd is. In het tweede lid van art. 8 EVRM zijn een aantal voorwaarden voor beperking op dit 
recht geformuleerd. Daarnaast heeft het EHRM in zijn rechtspraak een systematiek ontwikkeld om te bepalen of 
sprake is van een inbreuk op art. 8 EVRM. Een inbreuk op het recht op respect voor het privéleven is alleen 
toegestaan als deze inbreuk berust op een voldoende duidelijke en voorzienbare wettelijke grondslag 
(legaliteitsvereiste), een legitiem doel nastreeft en noodzakelijk is voor het uitoefenen van de toezichtstaak. 258  
 
In dit onderzoek heb ik de toepassing van twee moderne toezichtmethoden getoetst aan artikel 8 EVRM: 
bewijsvergaring via de gegevens- en inlichtingenvordering en bewijsvergaring via digitaal onderzoek. Beide 
methoden vinden hun grondslag in artikel 5:17 Awb en kunnen een (al dan niet gerechtvaardigde) inbreuk maken 
op het recht op respect voor het privéleven.  
Voor de toezichtmethode ‘bewijsvergaring via de gegevens en inlichtingen vordering’ geldt dat deze in strijd kan 
komen met artikel 8 EVRM – en dus een ongerechtvaardigde inbreuk op het recht op respect voor het privéleven 
kan opleveren – omdat niet is voldaan aan het legaliteitsvereiste. Uit mijn analyse van bestuursrechtelijke 
rechtspraak volgt dat de CRvB soms voorbij gaat aan de eisen die het EHRM aan het legaliteitsvereiste stelt. 

                                                                 
257 Art. 5:14 Awb.  
258 Deze doelen zijn: nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en 
vrijheden van anderen. 
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Volgens vaste rechtspraak van het EHRM is het niet toegestaan om ingrijpende, privacybeperkende 
toezichtmethoden te baseren op algemene en niet-omkaderde bevoegdheden. In artikel 5:17 Awb en 
bijbehorende toelichting is echter niet bepaald onder welke voorwaarden en ten aanzien van wie de 
bevoegdheid mag worden ingezet. Ook heeft de wetgever niet nader ingevuld op welke (persoons)gegevens de 
vordering geen betrekking mag hebben. Derhalve ben ik van mening dat artikel 5:17 Awb, gelet op de rechtspraak 
van het EHRM, niet specifiek genoeg is om als wettelijke basis te kunnen dienen voor gegevensvorderingen 
waarbij een indringend beeld van iemands privéleven kan worden verkregen.  
Daarnaast geeft de bestuursrechter tegenstrijdige signalen af over de beoordeling van de wettelijke grondslag 
van toezichtmethoden. Zo heeft de bestuursrechter aan de inzet van ingrijpende toezichtmethoden, zoals 
cameraobservatie en GPS-tracking, grenzen gesteld. Opvallend is dat voor het vorderen van gegevens en 
inlichtingen bij derden, waarbij eveneens een alomvattend beeld van het privéleven kan worden verkregen, in 
de rechtspraak een mildere lijn zichtbaar lijkt. Deze rechtspraak werpt de vraag op waarom bij een relatief zware 
inbreuk op het recht op respect voor het privéleven voor de ene methode een meer specifieke wettelijke 
grondslag vereist is en voor de andere niet. Bovendien geldt in het strafrecht een zwaarder regime voor de 
vordering van dergelijke gegevens. Dit staat in contrast met de algemene en ruime formulering artikel 5:17 Awb.  
 
Ook voor de toezichtmethode ‘bewijsvergaring via de gegevens en inlichtingen vordering’ geldt dat deze in strijd 
kan komen met artikel 8 EVRM. Uit mijn analyse volgt dat de huidige wettelijke basis voor digitale bewijsvergaring 
onvoldoende is toegesneden op geavanceerd digitaal onderzoek door toezichthouders. Zowel de wetgever als 
de toezichthouders hebben op dit moment onvoldoende oog voor de steeds verdergaande digitalisering en de 
vermenging tussen zakelijk en privégegevens. Mijns inziens gaapt er een gat tussen titel 5.2 Awb, de digitale 
werkwijzen van de ACM en de AFM en de praktijk. In de Awb ontbreekt een specifieke grondslag voor digitaal 
onderzoek en de verschillende verschijningsvormen van dit onderzoek. Deels ondervangen de digitale 
werkwijzen van de ACM en de AFM dit tekort, maar deze werkwijzen missen een aantal belangrijke waarborgen 
het verrichten van digitaal onderzoek op bijvoorbeeld mobiele telefoons.  
Gelet op de aard en de enorme hoeveelheid beschikbare gegevens die met digitaal onderzoek wordt vergaard, 
de vermenging tussen zakelijke en privégegevens en de mate waarin het verstrekken van die gegevens een 
inbreuk kan vormen op het recht op respect voor het privéleven, biedt artikel 5:17 Awb mijns inziens op zichzelf 
een onvoldoende nauwkeurige grondslag voor dergelijke inbreuken. Met het Gerechtshof en de 
kortgedingrechter ben ik van mening dat artikel 5:17 Awb in combinatie met een – bindende – digitale werkwijze 
deze grondslag wel biedt, mits deze werkwijze voor álle toegepaste verschijningsvormen van digitaal onderzoek 
met voldoende waarborgen is omkleed. Alleen dan kan de inzet van deze bevoegdheid de toets aan artikel 8 
EVRM doorstaan.  
 
Geconcludeerd kan worden dat titel 5.2 Awb als grondslag voor moderne toezichtmethoden niet toereikend is 
in het licht van art. 8 EVRM. Gebleken is dat de ernst van de inbreuk op artikel 8 EVRM van geval tot geval kan 
verschillen, vanwege de variërende aard en intensiteit van de toezichtmethode. Gelet op de rechtspraak van het 
EHRM is in mijn optiek voor toezichtmethoden die een ingrijpende inbreuk maken op het recht op respect voor 
het privéleven nadere regelgeving nodig waarin onder meer wordt bepaald onder welke voorwaarden en ten 
aanzien van wie de bevoegdheid mag worden ingezet. Op deze manier wordt de mogelijke inzet van de 
bevoegdheid voor de betrokkene voorzienbaar en sluit het beter aan bij de eisen het EHRM aan een ‘serious 
interference’ stelt.  
De wetgever én de toezichthouders zijn nu aan zet om een hernieuwde balans te zoeken tussen het houden van 
effectief toezichtonderzoek, de steeds verdergaande digitalisering en modernisering van toezichtmethoden en 
het bestaande juridische kader. De toekomst van toezicht op de naleving is en blijft daarom spannend.  
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5.2 Aanbevelingen 
 
Een toekomstbestendige titel 5.2 Awb   
De ontwikkeling naar steeds geavanceerder digitaal onderzoek noopt tot aanpassing van titel 5.2 Awb. Ik ben het 
eens met het standpunt dat in de literatuur wordt ingenomen dat de huidige basis voor moderne 
toezichtmethoden uit titel 5.2 Awb niet toereikend is.259 Gelet op rechtspraak van het EHRM is het in mijn optiek 
wenselijk om in titel 5.2 Awb of in bijzondere wetten een meer specifieke wettelijke regeling van ingrijpende 
toezichtmethoden op te nemen. Hoewel het EHRM heeft gekozen voor een ruime, materiële uitleg van het begrip 
‘wet’, verdient het aanbeveling om dit eenduidig bij wet in formele zin te regelen. Dit sluit ook aan bij het  
uitgangspunt van de wetgever om alle toezichtbevoegdheden zoveel mogelijk centraal in de Awb te regelen. 
Conform de huidige regelgeving en wetsystematiek kunnen in bijzondere wetten deze bevoegdheden worden 
uitgebreid of ingeperkt.260 
Allereerst verdient het aanbeveling om een aantal  toezichtmethoden waarvan de bestuursrechter onlangs heeft 
geoordeeld dat een meer specifieke wettelijke basis vereist is, zoals cameraobservatie en GPS-tracking, expliciet 
aan titel 5.2 Awb toe te voegen. Een alternatief is het opnemen van deze toezichtmethoden in bijzondere wetten 
waarbij de toezichtmethode relevant is.  
Daarnaast verdient het aanbeveling dat de wetgever nadere regels stelt ten aanzien van artikel 5:17 Awb en het 
daarin gemaakte onderscheid tussen zakelijke en privégegevens. Idealiter neemt de wetgever in titel 5:2 Awb 
een techniekneutrale bepaling ‘Digitale bewijsvergaring’ op. Deze bepaling vormt een species van artikel 5:17 
Awb. Het tweede lid kan bijvoorbeeld bepalen dat voor het verrichten van een bedrijfsbezoek het opstellen en 
publiceren van een digitale werkwijze verplicht is. In de overige leden kunnen eisen worden gesteld aan het 
vorderen van digitale gegevens. Te denken valt aan een nadere invulling van de voorwaarden en ten aanzien van 
wie de bevoegdheid mag worden ingezet en op welke (persoons)gegevens de vordering geen betrekking mag 
hebben. Het lijkt mij ook raadzaam om in deze bepaling een lid op te nemen dat aangeeft wat de consequenties 
zijn wanneer de toezichthouder het bepaalde niet in acht heeft genomen. Een logische consequentie is in mijn 
optiek het uitsluiten van bewijs.  
Het bovenstaande gaat uit van een uitbreiding in titel 5.2 Awb. Een alternatief is het opnemen van een bepaling 
in artikel 5:17 Awb dat een uitwerkingsbevoegdheid in bijzondere wetten schept. In dat geval neemt de wetgever 
in relevante bijzondere wetten een gelijkluidende bepaling ‘Digitale bewijsvergaring’ op. Bijvoorbeeld door 
middel van het opnemen van deze bepaling in de Instellingswet ACM of de Wft.  
 
De toekomstbestendige digitale werkwijze  
De tendens van digitalisering en modernisering van toezichtmethoden vereist ook aanscherping van de digitale 
werkwijzen van de ACM en de AFM. In mijn optiek missen deze werkwijzen specifieke waarborgen voor het 
verrichten van digitaal onderzoek op bijvoorbeeld mobiele telefoons. Bij bedrijfsbezoeken deizen 
toezichthouders er niet voor terug om deze gegevensdragers in te zien, te kopiëren en te doorzoeken. Gelet op 
de vermenging van zakelijke en privégegevens op deze gegevensdragers, is het in het licht van artikel 8 EVRM 
dan ook van groot belang dat de ACM en de AFM hun werkwijzen op dit punt aanscherpen.  
Tot slot geldt deze aanbeveling ook voor alle toezichthouders die nog geen digitale werkwijze hebben opgesteld. 
Tot op heden gebeurt het opstellen van een digitale werkwijze op vrijwillige basis. Het verdient dan ook 
aanbeveling om voor alle toezichthouders die digitaal onderzoek verrichten – in titel 5.2 Awb of bijzondere 
wetten – een wettelijke verplichting op te nemen die het opstellen en publiceren van een digitale werkwijze 
regelt.  
 

  

                                                                 
259 Vgl. Jansen 2017, JBplus 2017, p. 41, Van der Grinten & Wijmans 2019, p. 659-661, Oerlemans & Schuurmans, NJB 2019, p. 1459-1461. 
260 Art. 5:14 Awb.  



33 
 

Literatuurlijst 
 
Alipour & Louisse, MP 2014/273 
M. Alipour & M.L. Louisse, ‘Afgeleid verschoningsrecht en informatie-uitwisseling: recente ontwikkelingen’, MP 
2014/273.  
 
Barkhuysen 2014 
T. Barkhuysen, ‘Mensenrechten en toezichthouders: een introductie’, in: J.K. Sluis e.a. (red.), Mensenrechten en 
toezichthouders, Den Haag: Boom juridisch 2014, p. 9-16. 
 
Barkhuysen & Bos, JBplus 2011/1 
Barkhuysen & Bos, ‘De betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie voor het 
bestuursrecht’, JBplus 2011/1, p. 3-34.  
 
Barkhuysen & Van Emmerik 2016 
T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik, Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht. De betekenis van 
het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest (Mastermonografieën staats- en bestuursrecht), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016. 
 
Batting, TvT 2019, p. 33-36 
M.L. Batting, ‘De digitale werkwijze: bestuursrechtelijk toezicht aan de hand van digitale gegevens’, TvT 2019, 
afl. 1, p. 33-36.  
 
Beugeling, P&I 2018, p. 158-164 
A. Beugeling, ‘Reisgegevens: een honingpot voor toezichthouders?’, P&I 2018, afl. 5, p. 158-164. 
 
Beumer, TvT 2019, p. 26-32 
A.E. Beumer, ‘De digitale werkwijzen van de ACM en de AFM bekeken met een AVG-bril’, TvT 2019, afl. 1, p. 26-
32.  
 
Blomberg, Jurgens & Michiels 2016 
A.B. Blomberg, G.T.J.M. Jurgens & F.C.M.A. Michiels, Handhavingsrecht (Handboeken staats- en bestuursrecht), 
Deventer: Wolters Kluwer 2016. 
 
Bröring 2017 
H.E. Bröring, De bestuurlijke boete (Mastermonografieën staats- en bestuursrecht), Deventer: Wolters Kluwer 
2017. 
 
Çapkurt & Schuurmans 2019 
F. Çapkurt en Y.E. Schuurmans, ‘Blinde vlek in de Awb: data’, in: T. Barkhuysen e.a., 25 jaar Awb in eenheid en 
verscheidenheid. Bundel ter gelegenheid van het congres te Den Haag op 8 februari 2019, georganiseerd door 
Radboud Universiteit, Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 253-
265.  
 
Corstens/Borgers & Kooijmans 2021 
G.J.M. Corstens, M.J. Borgers en T. Kooijmans, Corstens. Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Wolters 
Kluwer 2021. 
 
Dielemans-Goossens & Baneke, MP 2018, p. 28-35 
S.M. Dielemans-Goossens & M.R. Baneke, ‘De Digitale Werkwijze van ACM langs de lat van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG)’, MP 2018, afl. 2, p. 28-35. 



34 
 

 
Gerards 2011 
J.H. Gerards, EVRM – Algemene beginselen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011. 
 
Van der Grinten & Wijmans 2019  
J. van der Grinten & J. Wijmans, ‘Toezicht onder de Awb’, in: T. Barkhuysen e.a., 25 jaar Awb in eenheid en 
verscheidenheid. Bundel ter gelegenheid van het congres te Den Haag op 8 februari 2019, georganiseerd door 
Radboud Universiteit, Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 653-
663. 
 
Ten Have, M&M 2017, p. 144-151 
F. ten Have, ‘Digitale bewijsvergaring door de ACM: herleving van het ‘buiten de reikwijdte’-argument’, M&M 
2017, afl. 4, p. 144-151. 
 
Jansen 1999 
O.J.D.M.L. Jansen, Het handhavingsonderzoek. Behoren het handhavingstoezicht, het 
boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? Een interne rechtsvergelijking (diss. 
Amsterdam Uva), Nijmegen: AA Libri 1999.  
 
Jansen, NJB 2017/1230  
O.J.D.M.L. Jansen, ‘Bewijsvergaring in het boeterecht als Chefsache’, NJB 2017/1230, afl. 23, p. 1584-1593. 
 
Jansen, JBplus 2017, p. 83-106 
O.J.D.M.L. Jansen, ‘Koudwatervrees in een bananenkoninkrijk? Over de toekomstbestendigheid van titel 5:2 
Awb’, JBplus 2017, afl. 0, p. 83-106. 
 
De Jong 2017 
T. de Jong, Procedurele waarborgen in materiële EVRM-rechten, Deventer: Wolters Kluwer 2017. 
 
Klein, Nuijten & Born, NTB 2015/44 
R. Klein, S.M.C. Nuijten & X.M. Born, ‘Controlebevoegdheden. Verslag VAR-studiemiddag 25 juni 2015’, NTB 
2015/44, afl. 10, p. 330-337. 
 
Knapen & Elkerbout, M&M 2010, p. 224-232 
M. Knapen & R. Eikerbout, ‘De Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren: trial and error again?’, M&M 
2010, afl. 6, p. 224-232.  
 
Kuipers & Gaasbeek, S&O 2013, p. 210-214 
P. Kuipers & P. Gaasbeek, ‘ACM en informatieverstrekking – een weerbarstige materie’, S&O 2013, afl. 5/6, p. 
210-214. 
 
Mattheussens 2021 
C. Matheussens, ‘De bestuursrechtelijke rechter-commissaris’, in: Experimenten in het bestuursprocesrecht. 
Preadviezen Jonge VAR 2020 (Jonge VAR-reeks 19), Den Haag: Boom juridisch 2021, p. 55-79.  
 
Nuijten, FR 2019 p. 342-345 
S.M.C. Nuijten. ‘Het nieuwe goud. De waarde van bankgegevens en de noodzaak tot bescherming daarvan’, FR 
2019, afl. 6, p. 342-345.  
 
Nuijten & Stijnen 2018 
S.M.C. Nuijten & R. Stijnen, ‘Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB. 



35 
 

Trends en analyses’, Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2018 (Serie Van der Heijden Instituut nr. 
155), Deventer: Wolters Kluwer 2018. 
 
Oerlemans & Schuurmans, NJB 2019, p. 1458-1466 
J.J. Oerlemans & Y.E. Schuurmans, ‘Internetonderzoek door bestuursorganen’, NJB 2019, afl. 20, p. 1458-1466. 
 
Pannekoek, Geursen & Simons, MP 2020/78 
M. Pannekoek, W.W. Geursen & D. Simons, ‘Franse mededingingsautoriteit kan via rechter toegang krijgen tot 
telefoon- en dataverkeer van telecomoperatoren’, MP 2020/78, afl. 1.  
 
Roth, Ondernemingsrecht 2009/115 
G.P. Roth, ‘De toezichtsbevoegdheden van de AFM en DNB. Op zoek naar de grenzen van het schier teugelloze’, 
Ondernemingsrecht 2009/115, p. 492-500.  
 
Roth & Hillen, Ondernemingsrecht 2020/141 
G.P. Roth & L.B.G. Hillen, ‘Digitaal onderzoek door de AFM’, Ondernemingsrecht 2020/141, afl. 15, p. 773-182.  
 
Sanderink 2019 
D.G.J. Sanderink, ‘De raakvlakken tussen het EVRM en de Awb’, in: T. Barkhuysen e.a., 25 jaar Awb in eenheid en 
verscheidenheid. Bundel ter gelegenheid van het congres te Den Haag op 8 februari 2019, georganiseerd door 
Radboud Universiteit, Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 449-
457. 
 
Schlössels, Beijen & Bots 2018 
R.J.N. Schlössels, B.A. Beijen & A.M.M.M. Bots, In het nu... wat worden zal. Over toekomstig bestuursrecht (Staat 
en Recht nr. 41), Deventer: Wolters Kluwer 2018. 
 
Schuurmans, AA 2017 
Y.E. Schuurmans, ‘Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht’, AA 2017/388, afl. 5, p. 388-
399. 
 
Schuurmans & Ranchordás, NTB 2016/51 
Y.E. Schuurmans & S.H. Ranchordás, ‘The mystery guests in het bestuursrecht: fraudeonderzoek door particuliere 
recherchebureaus’, NTB 2016/51, afl. 10, p. 378-386. 
 
Venderbos, JBplus 2019, p. 2-33. 
M.W. Venderbos, ‘Normering van bestuurlijk toezichts- en controleonderzoek’, JBplus 2019, afl. 1, p. 2-33. 
 
De Vries, Özer & Eijken, TvCo 2019, p. 426-432 
Y. de Vries, P. Özer en T.A. Eijken, ‘Een juridisch en forensisch perspectief op mededinging compliance’, TvCo 
2019, afl. 6, p. 426-432.  
 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2016 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Big Data in een vrije en veilige samenleving, Amsterdam: 
Amsterdam University Press 2016.   



36 
 

Jurisprudentielijst 
 
EHRM 23 juli 1968, 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 en 2126/64 (Belgische Taalzaak). 
EHRM 7 december 1976, ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD000549372 (Handyside/Verenigd Koninkrijk). 
EHRM 26 april 1979, ECLI:CE:ECHR:1979:0426JUD000653874 (Sunday Times/Verenigd Koninkrijk). 
EHRM 25 maart 1983, ECLI:CE:ECHR:1983:0325JUD000594772 (Silver e.a./Verenigd Koninkrijk).  
EHRM 24 april 1990, ECLI:CE:ECHR:1990:0424JUD001180185 (Kruslin/Frankrijk). 
EHRM 16 december 1992, ECLI:CE:ECHR:1992:1216JUD001371088 (Niemietz/Duitsland).  
EHRM 25 februari 1993, ECLI:CE:ECHR:1993:0225JUD001082884 (Funke/Frankrijk).  
EHRM 7 december 1996, ECLI:CE:ECHR:1996:1217JUD001918791 (Saunders/Verenigd Koninkrijk). 
EHRM 25 juni 1997, ECLI:CE:ECHR:1997:0625JUD002060592 (Halford/Verenigd Koninkrijk). 
EHRM 25 september 2001, ECLI:CE:ECHR:2001:0925JUD004478798 (P.G. en J.H./Verenigd Koninkrijk). 
EHRM 16 april 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0416JUD003797197 (Société Colas Est e.a./Frankrijk). 
EHRM 29 april 2002, ECLI:CE:ECHR:2002:0429JUD000234602 (Pretty/Verenigd Koninkrijk).  
EHRM 28 januari 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0128JUD004464798 (Peck/Verenigd Koninkrijk). 
EHRM 7 juli 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0717JUD006373700 (Perry/Verenigd Koninkrijk). 
EHRM 27 september 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0927JUD005088299 (Petri Sallinen e.a./Finland) 
EHRM 4 december 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204 (S. and Marper/Verenigd Koninkrijk). 
EHRM 2 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0902JUD003562305 (Uzun/Duitsland). 
EHRM 15 februari 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD005671609 (Harju/Finland). 
EHRM 2 april 2015, ECLI:CE:ECHR:2015:0402JUD006362910 (Vinci Construction et GTM génie Civil et 
Services/Frankrijk).  
EHRM 2 oktober 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:1002JUD000009711 (Delta Pekarny/Tsjechische Republiek). 
EHRM 18 oktober 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1018JUD006183810 (Vukota-Bojić/Zwitserland). 
Gerecht EU 20 juni 2018, T-325/16, EU:T:2018:368 (České Dráhy/Commissie). 
 
HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:286, AB 2018/27, m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik. 
CRvB 16 september 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2947, AB 2014/422 m.nt. Bröring.  
CRvB 2 december 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4192, AB 2016/77 m.nt. Bröring. 
CRvB 15 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:947, AB 2016/329, m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik. 
CRvB 13 september 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3479, USZ 2016/377, m.nt. M.W. Venderbos. 
CRvB 24 januari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:297, USZ 2017/79, m.nt. red. 
CRvB 15 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2807, AB 2018/103, m.nt. M.W. Venderbos. 
CRvB 5 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:269, JB 2018/65, m.nt. M.W. Venderbos. 
CRvB 11 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3205, AB 2019/127, m.nt. M.W. Venderbos. 
CBb 11 februari 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BL3730. 
CBb 8 juli 2015, ECLI:NL:CBB:2015:191. 
CBb 21 september 2015, ECLI:NL:CBB:2015:287.  
CBb 21 september 2015, ECLI:NL:CBB:2015:288.  
CBb 7 december 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BU9170, AB 2012/160, m.nt. O.J.D.M.L. Jansen. 
CBb 15 oktober 2019, ECLI:NL:CBB:2019:496, JOR 2019/282, m.nt. S.M.C. Nuijten. 
Hof Den Haag 30 december 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AS1915, AB 2006-301, m.nt. O.J.D.M.L. Jansen. 
Hof Den Haag 23 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3041. 
Hof Den Haag, 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:470. 
Rb. Den Haag 9 april 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7069. 
Rb. Den Haag 9 april 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7087. 
Rb. Den Haag 13 oktober 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BH2647. 
Rb. Rotterdam 20 april 2010, ECLI:NL:CBB:RBROT:2010:BM:4488, JOR 2010/191, m.mt. O.J.D.M.L. Jansen. 
Rb. Den Haag 5 oktober 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX9781, JOR 2012/326, m.nt. S.M.C. Nuyten. 
Rb. Rotterdam 28 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:9229. 
Rb. Den Haag 12 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7968. 



37 
 

Rb. Den Haag 22 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14150. 
Rb. Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12722. 
Rb. Den Haag 18 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12914. 
Rb. Rotterdam 22 oktober 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8228. 
Rb. Rotterdam 24 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:8329. 


	Bewijsvergaring door toezichthouders en het belang van artikel 8 EVRM
	Een onderzoek naar (on)toereikende wettelijke grondslagen voor moderne toezichtmethoden

	Hoofdstuk 1: Inleiding
	1.1 Inleiding
	1.2 Onderzoeksvraag en deelvragen
	1.3 Kernbegrippen
	1.4 Afbakening onderzoek
	Bestuursrechtelijk toezicht versus (strafrechtelijke) opsporing
	Moderne toezichtmethoden
	Artikel 8 EVRM
	AVG

	1.5 Onderzoeksmethode
	1.6 Leeswijzer

	Hoofdstuk 2: Toezicht op de naleving
	2.1 Inleiding
	2.2 Titel 5.2 Awb nader beschouwd
	2.2.1 Achtergrond
	Rechtsbescherming tegen toezichthandelingen

	2.2.2 Toezichthouders
	De aanwijzing van toezichthouders


	2.3 Toezichtsbevoegdheden
	2.3.1 Algemene bevoegdheden
	2.3.2 Inlichtingen- en inzagevordering nader beschouwd
	Inlichtingenvordering
	Inzagevordering
	Begrenzingen


	2.4 Het evenredigheidsbeginsel
	2.5 Conclusie

	Hoofdstuk 3: Een gerechtvaardigde beperking van art. 8 EVRM: het toetsingskader
	3.1 Inleiding
	3.2 Het EVRM in vogelvlucht
	Beperkingen

	3.3 Artikel 8 EVMR: het recht op respect voor het privéleven
	3.3.1 Privéleven: een ruim begrip
	3.3.2 Het toetsingskader van het EHRM
	3.3.2.1 Legaliteitsvereiste
	3.3.2.2 Legitieme doelstelling
	3.3.2.3 Noodzakelijk in een democratische samenleving: het subsidiariteits- en proportionaliteitsvereiste


	3.4 Conclusie

	Hoofdstuk 4: De inzet van moderne toezichtmethoden in het licht van artikel 8 EVRM
	4.1 Inleiding
	4.2 Bewijsvergaring via de gegevens- en inlichtingenvordering bij derden
	4.2.1 Rechtspraak
	Het vorderen van bankafschriften en het vorderen van reisgegevens

	4.2.2 Analyse

	4.3 Bewijsvergaring via digitaal onderzoek
	4.3.1 Digitale werkwijze ACM en AFM
	4.3.2 Rechtspraak
	4.3.3 Analyse

	4.4  Conclusie

	5. Conclusie en aanbevelingen
	5.1 Conclusie
	5.2 Aanbevelingen
	Een toekomstbestendige titel 5.2 Awb
	De toekomstbestendige digitale werkwijze

	Literatuurlijst
	Jurisprudentielijst


