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Raad van state
14e Kamer – 9 februari 2016

Voorzitter-rapporteur: de h. Debersaques
Auditeur: de h. Vander Elstraeten
Advocaten: mrs. Lindemans en Decordier

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Elektronische 
proces voering – Privéleven – Bescherming persoons-
gegevens – Informatieveiligheid – Bescherming commu-
nicatiegeheim

Het KB van 26  januari 2015 tot wijziging van het KB 
van 21 december 2006 «houdende de rechtspleging voor de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen» lijkt geen betrek-
king te hebben op de «verwerking» van persoonsgegevens.

Dat het onderscheppen of veranderen van een e-mailbe-
richt dat voor iemand anders is bestemd ook een strafrech-
telijk beteugelde gedraging vormt, doet geen afb reuk aan 
de plicht voor de overheid om te kiezen voor een betrouw-
baar en veilig medium. Indien het gebruik van een bepaald 
medium voor het meedelen van gevoelige informatie wordt 
opgelegd, moeten de nodige waarborgen bestaan dat deze 
informatie beveiligd is.

Orde van Vlaamse balies en K.A t/ Belgische Staat, 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappe-
lijke Integratie en Armoedebestrijding

Arrest nr. 212.066

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep tot nietigverklaring, ingesteld op 
31 maart 2014, strekt tot de nietigverklaring van het KB 
van 26 januari 2014 «tot wijziging van het KB van 21 de-
cember 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen».

...

III. Wettelijk kader en feiten

3. Met de wet van 8 mei 2013 «tot wijziging van de wet 
van 15  december 1980 «betreff ende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen» (hierna: «De Vreemdelingenwet») 
en van de wet van 27 december 2006 «houdende diverse 
bepalingen (II)» (hierna: «de wet van 8 mei 2013») wordt 
de elektronische procesvoering ingevoerd voor de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen.

Om aan deze wetswijziging te voldoen, wordt het ko-
ninklijk besluit van 21  december 2006 «houdende de 
rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwis-
tingen» gewijzigd door het KB van 26  januari 2014 «tot 
wijziging van het KB van 21 december 2006 houdende de 
rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwis-
tingen». Dit is het bestreden besluit.

RECHTEN VAN DE MENS 
2459 = Recht op eerbiediging van het privé- en gezins-
leven
2457 = Persoonlijkheidsrechten
4788 = Vreemdeling
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B. Tweede middel

Standpunt van de partijen

18. De verzoekende partijen werpen in een tweede 
middel de schending op van art. 22 Gw., «al dan niet in 
samenhang gelezen met» art.  8 EVRM, art.  17 BUPO-
verdrag en art. 6, § 1 en 8, § 2 van de wet van 8 december 
1992 «tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens» 
en van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldig-
heidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel als alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur.

Zij voeren aan dat de elektronische versie van het ver-
zoekschrift  en de synthesememorie in een welbepaald 
formaat als bijlage aan een e-mailbericht moeten worden 
verstuurd naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistin-
gen, zonder dat in het bestreden besluit garanties zijn op-
genomen voor de vertrouwelijkheid van de in deze bijlage 
opgenomen informatie, inzonderheid met betrekking tot 
de identiteitsgegevens van de vluchteling en de redenen 
van zijn vlucht. De in het middel aangehaalde bepalingen 
en beginselen verzetten zich tegen procedurevoorschrif-
ten die tot gevolg kunnen hebben dat een dergelijke in-
formatie openbaar kan worden gemaakt, waardoor de 
bescherming van de vluchteling en zijn naasten in het ge-
drang kan worden gebracht.

De verzoekende partijen voeren de bepalingen aan be-
treff ende de rechtspleging voor de Raad van State en de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarin de ver-
trouwelijkheid van bepaalde informatie met betrekking 
tot de persoon van de vreemdeling wordt gewaarborgd. 
Deze bepalingen hebben tot doel te vermijden dat de  
overheden van het land van herkomst kennis zouden 
kunnen nemen van de identiteit en de vluchtmotieven 
van de asielzoeker. De wetgever had duidelijk de bedoe-
ling de vertrouwelijkheid van die gegevens te waarborgen 
en dit met het oog op de bescherming van de asielzoeker 
en zijn naasten. Volgens de verzoekende partijen moet 
die vertrouwelijkheid niet enkel worden gewaarborgd op 
de terechtzitting of bij de publicatie van de arresten, maar 
gedurende het hele verloop van de procedure.

De verzoekende partijen verwijzen naar het eerste 
middel waarin zij hebben uiteengezet dat een e-mailbe-
richt in zijn basisgebruik geen enkele garantie bevat dat 
de inhoud van dat bericht en van zijn bijlage niet wordt 
onderschept of veranderd. Iedereen met rechten als «ad-
ministrator» op elk van de smtp-servers kan daar het e-
mailbericht lezen, verwijderen of veranderen voordat het 
wordt doorgestuurd richting eindadres. De ontvanger 
kan niet vaststellen dat het originele bericht werd aan-
gepast of zelfs ooit naar hem werd gestuurd en er is ook 
geen enkele garantie dat het bericht eff ectief aankomt bij 
de bestemmeling. Volgens de verzoekende partijen loopt 
de vreemdeling-rechtzoekende dus niet enkel het risico 
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dat informatie over zijn identiteit en vluchtmotieven 
openbaar wordt gemaakt, hij loopt ook gevaar in het on-
gewisse te worden gelaten over het lot van deze informa-
tie. De verzoekende partijen besluiten dat op deze wijze 
de vertrouwelijkheid van de informatie betreff ende de 
persoon van de vreemdeling-rechtzoekende op de helling 
wordt gezet en daarmee ook diens veiligheid en de veilig-
heid van zijn naasten.

19. De verwerende partij betoogt in de memorie van 
antwoord dat de verzoekende partijen niet aangeven om 
welke reden zij de aangehaalde rechtsregels op dit punt 
toepasbaar achten noch waarin de schending van die re-
gels precies zou bestaan.

De verwerende partij vervolgt dat de concrete kritiek 
van de verzoekende partijen betrekking heeft  op «het 
gebrek aan garantie dat de inhoud van het e-mailbericht 
niet wordt onderschept». Zij voert aan dat de onbekende 
die een e-mailbericht zou pogen te onderscheppen of te 
veranderen onbetwistbaar een misdrijf begaat en dat met 
de wet van 8 mei 2013 de verplichting tot verzending is 
ingevoerd waarbij gevallen van overmacht en dwaling 
kunnen worden ingeroepen. Het bestreden besluit kadert 
in de stapsgewijze invoering van de elektronische proces-
voering voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 
zodat de verwijzing naar een elektronische webapplicatie 
voorbarig is.

...

Beoordeling

23. Onmiddellijk onder het opschrift  van het tweede 
middel zetten de verzoekende partijen uiteen dat zij de 
aangevoerde verdrags- en (grond)wetsbepalingen ge-
schonden achten «doordat het bestreden besluit bepaalt 
dat de elektronische versie van het verzoekschrift  en de 
synthesememorie in een welbepaald format als bijlage bij 
een e-mailbericht moeten worden verstuurd naar de griffi  e 
van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zonder dat 
in het bestreden besluit garanties zijn opgenomen die de 
vertrouwelijkheid van de in deze bijlage opgenomen infor-
matie, inzonderheid met betrekking tot de identiteitsgege-
vens van de vluchteling en de redenen van de ontvluchting, 
moeten waarborgen». Daarmee wordt voldoende duidelijk 
aangegeven op welke wijze de aangehaalde bepalingen en 
beginselen zijn geschonden, behalve wat betreft  art. 6, § 1 
en art. 8, § 1 van de wet van 8 december 1992 «tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens». De verzoekende par-
tijen geven nergens aan in welk opzicht deze laatste bepa-
lingen van toepassing zouden zijn, terwijl het bestreden 
besluit geen betrekking lijkt te hebben op de «verwerking» 
van persoonsgegevens.

Het tweede middel is ontvankelijk, behalve wat betreft  
de beweerde schending van art. 6, § 1, en art. 8, § 1 van de 
wet van 8 december 1992 «tot bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens».
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24. Het recht op eerbiediging van het privé- en gezins-

leven wordt als grondrecht gewaarborgd in art.  22 Gw., 
art. 8 EVRM en art. 17 BUPO-verdrag. Het houdt ook het 
recht op geheimhouding van informatie over het privéle-
ven in, en de vertrouwelijkheid van die informatie dient 
door de overheid te worden gewaarborgd. Om een kans 
te maken op het welslagen van zijn beroep bij de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, des te meer wanneer 
het gaat om beroepen met hervormingsbevoegdheid te-
gen een beslissing van de commissaris-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen, is de vreemdeling vaak 
genoodzaakt gevoelige persoonlijke informatie mee te 
delen in zijn verzoekschrift  of synthesememorie. Bij het 
bepalen van de elektronische wijze waarop deze proces-
stukken moeten worden bezorgd aan de griffi  e van de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient de regel-
gever hiermee rekening te houden en derhalve te kiezen 
voor een veilig en betrouwbaar medium.

De verwerende partij betwist in de memorie van ant-
woord niet als zodanig de door de verzoekende partijen 
aangevoerde elementen betreff ende de mogelijkheid om 
e-mailverkeer te onderscheppen in de loop van de ver-
zending en de mogelijkheid om er zelfs wijzigingen in 
aan te brengen. In haar laatste memorie beperkt zij zich 
ertoe aan te voeren dat geen enkele wijze van verzending 
absolute zekerheid biedt, behalve de fysieke afgift e van 
de stukken door een door de rechtzoekende zelf gekozen 
bode. Er kan worden aanvaard dat in het bestreden be-
sluit is gekozen voor het verplichte gebruik van een elek-
tronisch medium dat geen enkele garantie biedt voor de 
vertrouwelijkheid van de gevoerde communicatie.

Dat het onderscheppen of veranderen van een e-mail-
bericht dat voor iemand anders is bestemd ook een straf-
rechtelijk beteugelde gedraging vormt, doet geen afb reuk 
aan de plicht voor de overheid om te kiezen voor een be-
trouwbaar en veilig medium. Indien voor het meedelen 
van gevoelige informatie het gebruik van een bepaald 
medium wordt opgelegd, moeten de nodige waarborgen 
bestaan dat deze informatie beveiligd is. Op dit punt ont-
breken dergelijke waarborgen.

De omstandigheid dat het bestreden besluit kadert in 
een eerste fase van invoering van de elektronische pro-
cesvoering, kan niet verantwoorden dat de vertrouwe-
lijkheid van persoonsgegevens niet wordt gewaarborgd. 
Deze vertrouwelijkheid dient immers evenzeer te bestaan 
voor de rechtzoekende die thans aan de in het bestreden 
besluit uitgewerkte verplichting is onderworpen als voor 
de rechtzoekende in een mogelijke latere fase wanneer de 
elektronische procesvoering zou zijn uitgebreid.

Het advies van de Commissie voor de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer van 30 november 2011, waar-
naar de verwerende partij verwijst, heeft  geen betrekking 
op de stapsgewijze invoering van de elektronische pro-
cesvoering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistin-
gen noch op de concrete uitwerking ervan. In zoverre de 
verwerende partij uit dat advies citeert dat «een e-mail 
als enige communicatie tussen advocaten of tussen advo-
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caten en gerechtelijke instanties beperkt moet worden», 
wordt er zeker niet in gezegd dat het gebruik van dit me-
dium zonder meer kan worden opgelegd voor het elektro-
nisch meedelen van afschrift en van verzoekschrift en en 
memories met mogelijk gevoelige informatie.

De verwijzing door de verwerende partij naar art.  4 
van de wet van 10 juli 2006 «betreff ende de elektronische 
procesvoering» is evenmin dienend. Deze bepaling, die 
op grond van art. 39, tweede lid, van dezelfde wet pas op 
1 januari 2017 in werking treedt, bepaalt slechts op alge-
mene wijze dat advocaten onder bepaalde voorwaarden 
verplicht kunnen worden om proceshandelingen te stel-
len of te ontvangen via elektronische weg. Er wordt niet 
in bepaald op welke wijze dit moet gebeuren, noch dat 
het via e-mail zou moeten gebeuren.

Het tweede middel is gegrond wat de aangevoerde 
schending van het privé- en gezinsleven betreft .

Het bestreden besluit dient te worden vernietigd.
...

NOOT – Digitale procesvoering en informatieveilig-
heid: integriteit van het systeem grondrechtelijk be-
schermd?

1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 
«De Raad») is een administratief rechtscollege dat uit-
spraak doet over beroepen tegen beslissingen van de 
commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staat-
lozen. Daarnaast neemt de Raad ook kennis van beroe-
pen tot vernietiging van andere individuele beslissingen 
met toepassing van de wetten betreff ende de toegang tot 
het grondgebied (art. 39/1 en 39/2 van de wet van 15 de-
cember 1980 «betreff ende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen», BS 31 december 1980).

Met de wet 8 mei 2013 is de wet van 15 december 1980 
gewijzigd in die zin dat onder bepaalde omstandigheden 
en voorwaarden de proceshandelingen ook via elektroni-
sche weg aan de Raad moeten bezorgd worden (wet van 
8  mei 2013 «tot wijziging van de wet van 15  december 
1980 «betreff ende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin-
gen» en de wet van 27 december 2006 «houdende diverse 
bepalingen».», BS 22 augustus 2013). De wijze waarop de 
stukken worden overgezonden, is vastgelegd in het KB 
van 26  januari 2014 ter uitvoering van de hiervoor be-
sproken wet van 8  mei 2013. De processtukken moeten 
namelijk als bijlage bij een e-mailbericht naar de Raad 
worden verstuurd (KB «tot wijziging van het KB van 
21  december 2006 houdende de rechtspleging voor de 
Raad van Vreemdelingenbetwistingen».», BS 30  januari 
2014).

2. De zaak is door de verzoekers bij de Raad van State 
aanhangig gemaakt met als voorwerp de vernietiging 
van het hiervoor vermelde KB van 26  januari 2014 ter 
uitvoering van de wet van 8 mei 2013. Hiervoor werpen 
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de verzoekers twee middelen op waarvan in onderhavige 
bijdrage alleen op het tweede middel wordt ingegaan, na-
melijk de schending van het privé- en gezinsleven, zoals 
vastgelegd in art.  22 Gw. en de Europese en internatio-
nale Mensenrechtenverdragen, en van art. 6, § 1 en art. 8, 
§  2 van de wet van 8  december 1992 «tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de ver-
werking van persoonsgegevens» (BS 18 maart 1993, hier-
na: «WVP» of «Wet Verwerking Persoonsgegevens»).

De Raad van State concludeert dat het ontbreken van 
de nodige garanties inzake de veiligheid van het elektro-
nische transportmiddel strijdig is met het privé- en ge-
zinsleven. We maken van deze gelegenheid gebruik om 
deze interessante vervlechting van de informatieveilig-
heid en het algemeen recht op bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer hierna in verband te brengen met 
een baanbrekende uitspraak van het Duitse Grondwet-
telijk Hof over de kwestie of het algemeen grondrecht op 
bescherming van de privacy nog voldoende bescherming 
biedt in het digitale tijdperk.

4. Volgens de verzoekers zijn ook art. 6, § 1 en art. 8, 
§ 2 van de WVP geschonden. Beide artikelen uit de WVP 
hebben betrekking op zogenaamde «gevoelige persoons-
gegevens». Het gaat om persoonsgegevens die, wegens 
hun bijzondere aard, een groot risico voor de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer vormen (vgl. HvJ 
6  november 2003, C-101/01, Bodil Lindqvist). Concreet 
verwijzen verzoekers naar de nationaliteit of de herkomst 
van de asielzoeker en zijn of haar naasten, die in een ge-
rechtelijke procedure is betrokken (respectievelijk art.  6 
en 8 WVP).

Tot een inhoudelijke beoordeling van de toepassing 
van de Wet Verwerking Persoonsgegevens komt de Raad 
van State evenwel niet, omdat de verzoekers niet aange-
ven op welke manier de bepalingen van de WVP worden 
geschonden. Niettemin merkt de Raad van State toch 
terzijde op dat het bestreden uitvoeringsbesluit geen be-
trekking «lijkt» te hebben op de «verwerking» van per-
soonsgegevens. Daarmee zegt de Raad van State dat ze 
eigenlijk twijfelt of de wijze waarop proceshandelingen, 
zoals bepaald in het bestreden uitvoeringsbesluit van 
26 januari 2014, moeten worden verstuurd, wel onder de 
toepassing van de WVP valt.

5. Wij vinden deze overweging verrassend. In de WVP 
wordt als «verwerking» omschreven «elke bewerking 
met persoonsgegevens of elk geheel van bewerkingen 
met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitge-
voerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals 
het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken 
door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei 
andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met 
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uit-
wissen of vernietigen van persoonsgegevens». Het begrip 
«verwerking» wordt dus zeer ruim opgevat en exhaus-
tief geformuleerd. Daardoor zal in een geautomatiseerde 
omgeving al snel sprake zijn van een «verwerking» van 
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persoonsgegevens (zie: P. De Hert en R. Saelens, «De 
vermelding van een naam op een verkoopaffi  che is geen 
«verwerking» van «persoonsgegevens»», RW 2008-09, 
508-583). Het bestreden uitvoeringsbesluit bepaalt op 
welke geautomatiseerde wijze de doorzending van pro-
cesstukken moet gebeuren, namelijk via e-mail met een 
bestand als bijlage. In de optiek van de WVP is reeds het 
opmaken van het e-mailbericht een «bewerking», waarbij 
het opladen van het bestand en het vervolgens versturen 
van het e-mailbericht, samen met de bestanden, ook af-
zonderlijke bewerkingen met persoonsgegevens zijn. Er 
kan bijgevolg aangenomen worden dat de Wet Verwer-
king Persoonsgegevens in het geding is.

6. De Raad van State vernietigt het bestreden uitvoe-
ringsbesluit omdat de wijze van transport van de pro-
ceshandelingen niet veilig is. Wat wordt daarmee be-
doeld? Het komt erop neer dat – in casu – de overheid 
voorafgaandelijk aan het gebruik van een welbepaald 
informaticasysteem een risicoanalyse – of risk based as-
sessment – moet uitvoeren. Deze verplichting vloeit voort 
uit art. 16 WVP. Volgens deze bepaling moet degene die 
een digitaal systeem wenst op te zetten, daarbij passende 
organisatorische en technische maatregelen nemen opdat 
de doorzending van de informatie op een veilige manier 
zou kunnen plaatsvinden. De mate waarin de veiligheids-
maatregelen passend zijn, is mede afh ankelijk van onder 
meer de aard of de gevoeligheid van de persoonsgege-
vens, het gekozen informaticasysteem en de stand van de 
techniek. In voorkomend geval moeten acties worden on-
dernomen om aan de knelpunten te kunnen remediëren. 
Hoewel een absolute garantie voor een veilige verwerking 
van persoonsgegevens niet kan gegeven worden, is wel 
vereist dat de meest geschikte en beschikbare technieken 
worden aangewend.

In onderhavige zaak blijkt de overheid zelfs niet te be-
twisten dat het medium niet veilig is. In een maatschap-
pelijke tijdsgeest waarbij de ontwikkeling van moderne 
en invasieve communicatietechnologieën exponentieel 
toeneemt, is de aandacht voor informatieveiligheid noch-
tans van primordiaal belang. Het ontbreken van deze 
awareness heeft  onvermijdelijk gevolgen voor de inte-
griteit van het opgelegde digitale verwerkingssysteem 
en daardoor – in casu – ook voor de bescherming van 
de vertrouwelijkheid van de communicatie. Overigens, 
indien de initiatiefnemers van het aangevochten uitvoe-
ringsbesluit advies hadden ingewonnen bij de Commis-
sie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 
hadden deze knelpunten voorkomen kunnen worden.

7. In het geannoteerde arrest oordeelt de Raad van Sta-
te dat het bestreden uitvoeringsbesluit het recht op privé-
leven, zoals opgenomen in art.  22 Gw., schendt doordat 
geen of onvoldoende garanties worden geboden tegen on-
der meer verlies, wijziging, beschadiging of ongewenste 
toegang door derden. Deze uitspraak lijkt op twee punten 
verrassend.

In de eerste plaats lijkt de Raad van State in art. 22 Gw. 
ook de bescherming van de persoonsgegevens te lezen, 



2016-05-01 CRIUS GROUP – Industriepark 20, 2235 Hulshout – tel. 015/750 000 – fax: 015/750 001 6/10/2016 blz. 8

2
aangezien hij impliciet verwijst naar de hiervoor bespro-
ken vereiste van veiligheid van de verwerking, als rand-
voorwaarde verankerd in de Wet Verwerking Persoons-
gegevens. Dit is nochtans niet vanzelfsprekend, omdat de 
bescherming van de persoonsgegevens als zodanig niet 
in art. 22 Gw. is opgenomen (zie over deze problematiek: 
D. De Bot, Privacy en persoonsgegevens. Gegevensverwer-
king in de publieke sector, Brussel, Politeia 2015, 135-205). 
De bescherming van de persoonsgegevens is overigens 
ook niet opgenomen in art.  8 EVRM. Niettemin wordt 
de bescherming van de persoonsgegevens ook in art.  8 
EVRM gelezen. (zie EHRM 4 december 2008, S. en Mar-
per t/ Verenigd Koninkrijk).

In de tweede plaats wakkert onderhavig arrest de dis-
cussie aan over de plaats van moderne communicatie-
technologieën binnen het discours van onze Grondwet. 
Zo kunnen we het geannoteerde arrest van de Raad van 
State van 9 februari 2016 in die zin begrijpen dat de be-
scherming van de integriteit van de gebruikte com-
municatietechnologie een fundamenteel aspect van de 
bescherming van het recht op privéleven is (geworden). 
Deze veronderstelling doet ons denken aan een arrest 
van het Duitse Grondwettelijk Hof van 27 februari 2008. 
In deze uitspraak heeft  het Duitse Grondwettelijk Hof 
uit het algemeen persoonlijkheidsrecht een nieuw ICT-
grondrecht afgeleid. Het Duitse Grondwettelijk Hof oor-
deelde namelijk dat de bescherming van het privéleven 
onvoldoende weerwerk biedt tegen heimelijke intrusies 
van de overheid in informaticasystemen van de burger. 
Omdat ook geen ander nationaal grondrecht in aanmer-
king kwam om de beoogde bescherming te bieden, riep 
de Duitse constitutionele rechter zelf een ICT-grondrecht 
in het leven waardoor de integriteit van het informatica-
systeem bescherming krijgt (BVerfG 27  februari 2008, 
Online-Durchsuchung, Mediaforum 2008, 223-235, noot 
W. Steenbruggen; P. De Hert, K. De Vries en S. Gutwirth, 
«Duitse rechtspraak over remote searches, datamining 
en afl uisteren op afstand. Het arrest Bundesverfassungs-
gericht 27  februari 2008 (Online Dursuchung) in breder 
perspectief», Computerrecht 5/2009 , 200-211).

8. Hoewel de context in de Duitse zaak en in de onder-
havige zaak verschillend is en de mate van rechterlijk ac-
tivisme van de Duitse rechter in ons land ondenkbaar is, 
kan de geannoteerde uitspraak misschien de aanzet zijn 
voor een diepgaand democratisch debat over de bescher-
ming van de persoonsgegevens en het communicatiege-
heim binnen de huidige catalogus van burgerlijke rechten 
en vrijheden.
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