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Experts: politie
mag telefoons
niet hacken
Door onze redacteur
Marc Hijink
Nijmegen. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) krijgt harde
kritiek van zijn adviseurs op zijn
plannen om de politie computers,
smartphones en verdachte webservers te laten hacken. Vanmiddag discussieert de Tweede Kamer over het
voorstel voor de nieuwe bevoegdheden. Als de politie mag inbreken op
pc’s en goedwillende hackers van
zich vervreemdt, dreigt de bestrijding van online criminaliteit te mislukken, zegt de Nijmeegse hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs. Hij is lid van de door Opstelten
in het leven groepen Cyber Security
Raad.
Opstelten wil de politie meer bevoegdheden geven om onder meer in
te breken op mobiele telefoons (om af
te luisteren bijvoorbeeld) en computerservers (ook in het buitenland) te
manipuleren. Doel is onder meer de
verspreiding van kinderporno tegen
te gaan. Jacobs: „Kinderporno wordt
als argument misbruikt om absurde
bevoegdheden te introduceren. Net
zoals tien jaar geleden ‘terrorisme’ te
pas en te onpas gebruikt werd.”
Jacobs vindt dat Opstelten de
noodzaak van samenwerking met de
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In Egypte escaleert strijd tussen Morsi en oppositie

hackersgemeenschap
onderschat.
„Zo mislukt cybersecuritybeleid; de
minister beweegt zich als een olifant
in de porseleinkast”, zegt hij.
Vanuit de internetgemeenschap
was al onthutst gereageerd op de
plannen. Deze week stelde privacyorganisatie Bits of Freedom nog een
protestbrief op die was ondertekend
door tientallen internationale experts. Nu blijkt dat ook een deel van
de Cyber Security Raad de voorstellen moeilijk te verteren vindt.
De Delftse hoogleraar en cybercrime-expert Michel van Eeten is lid
van de Raad. Hij waarschuwt dat er
bij het gebruik van spyware bij opsporing grote kans bestaat op fouten
en manipulatie. „Rechters zullen
blind moeten varen op dat bewijs,
omdat geknoei achteraf nauwelijks
is vast te stellen.”
Ook Ronald Prins van Fox-IT, dat
vaak door de overheid wordt ingeschakeld bij digitale problemen,
heeft kritiek. Hij is voor meer bevoegdheden, maar „wat mij betreft
vallen daar dus geen privé-pc’s van
verdachten thuis onder”. De minister
belooft zorgvuldig om te gaan met bewijs dat met spyware verzameld is.
In het nieuws: pagina 6-7

Omroepen verliezen
macht in Hilversum
schrapte al vanaf 2015 structureel
200 miljoen euro, een vijfde van het
totale budget.
De publieke omroep moet de komende jaren met minder geld programma’s maken, stelt Dekker. „Dat
moeten de beste programma’s zijn,
met een publiek karakter en gericht
op alle kijkers en luisteraars.” De omvang van de omroepverenigingen
gaat zo een minder grote rol spelen.
Rutte II breekt daarmee met het vorige kabinet, dat ledenaantallen juist
belangijker wilde maken.
De staatssecretaris is voorstander
van de fusies die het aantal omroepen terugbrengt van 21 naar 8. Dekker wil de wet die dat mogelijk maakt
snel invoeren, zodat de omroepen
per 2014 officieel kunnen fuseren.

Kairo. Een tegenstander van president Morsi is gewond geraakt
bij gevechten met aanhangers
van de Egyptische president, vannacht bij het presidentieel paleis
in Kairo. De strijd tussen Morsi
en de oppositie is de afgelopen
dagen scherp geëscaleerd. Foto AP
Dialoog nu echt over: pagina 2
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Door onze mediaredactie
Den Haag. Leden worden minder
belangrijk in Hilversum. Het budget
van de publieke omroep moet worden verdeeld op basis van kwaliteit
en originaliteit, niet op basis van ledenaantallen. Daarmee boeten de
omroepverenigingen in aan macht
binnen het publieke bestel. De raad
van bestuur van koepelorganisatie
Nederlandse Publieke Omroep
(NPO) wordt belangrijker.
Dat schrijft staatssecretaris Sander
Dekker (Media, VVD) vandaag in een
brief aan de Tweede Kamer, vooruitlopend op een kamerdebat, maandag. Dekker werkt het regeerakkoord uit waarin het kabinet nog
eens 100 miljoen euro bezuinigt op
het mediabudget. Het vorige kabinet

