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Praktische informatie
Dit congres wordt georganiseerd door METRO, het onderzoeksinstituut van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 
Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. De congrescommissie bestaat uit:  
Dian Brouwer, Renate Croes, Petra van Kampen, Gertjan Mooren, Brendan Newitt en Geertjan van Oosten. 

Datum en locatie
14 en 15 december 2018, Crowne Plaza Hotel, Ruiterij 1, Maastricht

Studiepunten
De NVSA is een erkende onderwijsinstelling in de zin van  
de Verordening op de advocatuur. Conform art. 4.4 van  
deze Verordening kunnen bij het volledig volgen van het 
programma 7 opleidingspunten (juridisch) worden behaald.

Hotels
Hotelovernachtingen dienen tijdig door de deelnemers zelf te worden gereserveerd en komen voor 
eigen rekening. In de hotels Crowne Plaza en Mabi kan tegen een gereduceerd tarief een kamer worden 
gereserveerd, indien bij de boeking wordt vermeld dat deze in het kader is van het NVSA-congres.  
Meer informatie over hotels in Maastricht is beschikbaar op de website van de VVV Maastricht,  
www.vvv-maastricht.eu. Gelet op het beperkte aanbod van hotelkamers is het wenselijk tijdig te boeken.

Prijs
De prijs voor deelname aan het congres bedraagt voor (aspirant-)leden van de NVSA € 495,- en voor niet-
leden € 645,-. Daarin zijn begrepen lunch, diner, koffie/thee en congresmap.

Wijze van inschrijving
Aanmelding geschiedt door retournering van de ingevulde inschrijfkaart of door middel van het elektronisch 
registratieformulier op de website: www.nvsa.nl. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging alsmede een 
factuur. In geval van annulering vóór 1 december 2018 wordt het door u betaalde inschrijfgeld gerestitueerd 
minus € 40,- administratiekosten. Voor annuleringen na 1 december 2018 is geen restitutie mogelijk.

Organisatie/inlichtingen
Universiteit Maastricht  |  METRO  |  M. Mullers
Postbus 616  |  6200 MD Maastricht
tel.: + 31 (0)43 388 32 07  |  e-mail: marjo.mullers@maastrichtuniversity.nl

Cybercrime en digitale opsporing
Congres Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten 

Hotel Crowne Plaza | Ruiterij 1, Maastricht

14 & 15 december 2018



Cybercrime en digitale opsporing

Dagelijks worden wij vanuit de media en de praktijk geconfronteerd met de toename van 
cybercriminaliteit. Ook de georganiseerde misdaad en zelfs terroristen lijken zich steeds 
bewuster te worden van de mogelijkheden die cyberspace hen biedt. De overheid geeft daarbij 
herhaaldelijk aan dat het bestrijden van misdaad in de digitale wereld een speerpunt moet 
worden van het beleid. Hoe moet de strafrechtadvocatuur omgaan met deze verschuiving van 
misdaad van de straat naar de digitale wereld?

Uit de praktijk merkt de strafrechtadvocaat ook het toegenomen belang van digitale 
bewijsgaring voor de opsporingsdiensten. Er zijn bezwaarlijk meer zaken van enige grootte te 
bedenken waarin digitale bewijsgaring, zoals historisch berichtenverkeer of locatiegegevens, 
geen enkele rol speelt. Hoe gaat de strafrechtadvocaat adequaat om met deze digitale 
opsporingsbevoegdheden, en hoe verzet hij zich tegen de onjuiste toepassing daarvan?

Het grensoverschrijdende karakter dat haast inherent is aan misdrijven gepleegd via het 
wereldwijde web, brengt daarbij vele nieuwe complicaties met zich mee, welken enkel 
opgelost lijken te kunnen worden door een nieuwe (internationale) visie te creëren op 
beginselen van rechtsmacht en grensoverschrijdende opsporingshandelingen. Hoe zorgt de 
strafrechtadvocatuur er voor dat haar stem gehoord wordt bij het ontwerpen van deze nieuwe 
visie, zodat de gerechtvaardigde belangen van de verdachte en de onschuldige burger daarin 
worden meegenomen?

Nederland lijkt met de Wet Computercriminaliteit III internationaal voorop te willen lopen 
in de bestrijding van cybercrime en het gebruik van (grensoverschrijdende) digitale 
opsporingsbevoegdheden. Terwijl bij de rechtspraak, het OM en de opsporingsdiensten 
grote investeringen worden gedaan in specialisering op dit vlak, lijkt de strafrechtadvocatuur 
de specialiseringsslag op dit moment nog maar mondjesmaat te maken. De verschuiving 
van misdaad van de fysieke wereld naar de digitale wereld biedt veel kansen voor de 
strafrechtadvocatuur, maar verplicht ook tot het zich verdiepen in deze enerverende en 
uitdagende materie. Die verdieping zal ruimschoots geboden worden in het tweejaarlijkse 
NVSA-Congres in Maastricht. 

Verschillende gerenommeerde sprekers lichten op de eerste dag van het Congres vanuit 
hun eigen werkgebied de huidige stand van zaken toe rondom cybercrime en de digitale 
waarheidsvinding. Deze eerste dag zal worden afgesloten met een vrolijke noot van Dolf 
Jansen, en het traditionele diner in Chateau Neercanne. De tweede dag van het Congres zal zich 
richten op de techniek achter de digitale misdaad, waarbij aan de hand van praktijkvoorbeelden 
getoond zal worden hoe kwetsbaar onze digitale systemen, maar ook de mensen die die 
systemen gebruiken, in werkelijkheid zijn. 

Programma 

Vrijdag 14 december 2018  |  Dagvoorzitter: Ghislaine Plag 

09.00  Ontvangst met koffie en thee 
09.45  Opening door voorzitter NVSA, Jeroen Soeteman
10.05   Ronald Prins  

Ex Fox-IT, lid toetsingscommissie Inzet bevoegdheden Inlichtingen-  
en Veiligheidsdiensten 

11.05  Koffie en thee
11.30  Lodewijk van Zwieten  
	 	 Officier	van	justitie	met	specialisatie	cybercrime	
12.30  Lunch
13.30  Bert Jaap Koops  
  Hoogleraar	regulering	van	technologie	Universiteit	Tilburg
14.30  Brendan Newitt  
  Advocaat	bij	De	Roos	&	Pen
15.30  Koffie en thee
16.00   Christiaan Baardman  

Senior	raadsheer,	voorzitter	van	de	cyberkamer	bij	het	hof	Den	Haag	en	
coördinator	van	het	Kenniscentrum	Cybercrime

17.00  Dolf Jansen
17.30  Met bussen naar Restaurant Château Neercanne
22.30   Muziek door leden van de NVSA o.a. Leo Hendriks, Jaap Spigt en Geertjan 

van Oosten in Café Forum, Sint Pieterstraat 4, Maastricht

Zaterdag 15 december 2018  |  Dagvoorzitter: voorzitter NVSA, mr. Jeroen Soeteman 

09.30  Ontvangst met koffie en thee
10.00   Remco Verhoef  

Cybersecurity-specialist	en	medeoprichter	DutchSec
  Bas Eikelenboom 
	 	 	Voormalig	projectleider	High-Tech	Crime	bij	de	landelijke	politie	en	

medeoprichter	DutchSec
12.00  Afsluiting


