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s_1.verlenging bevel stelselmatige inwinning van informatie

(art. 126qa Sv)

Parketnurnroer:
De off icier van justitie van het Lande1ijk Parket;
Gezien

het bevel stelselrnatige inwinning van informatie d.d.
27 apr 2010 parketnummer 10/960084-10;

Gelet op

de feiten en/of omstandigheden die uit het onderzoek zijn
gebleken en die staan gerelateerd in het proces-verbaal
d.d. 15 juli 2010 met nummer 26090038Z opgemaakt door
5,~
van politis, werkzaaro bij KLPD - ])NR. Unit Minden Nederland;

overwegende,
[x] naarn:

dat ten aanzien van
NN

~tt
die feiten en/of omstandigheden een redelijk vermoeden voortvloeit
b .rokken is bij het in dat georganiseerd verband berarnen en/of plegen
misdrijven,
Artikel

dat deze

van

strafbaar gesteld bij:

138A, 138B, 139D, 139E, 16lsexies, 350A Wetboek van strafrecht

Beveeltl dat een opsporingsarnbtenaar als bedoeld in artikel l41, onderdeel b
van het Wetboek van Strafvordering, zonder dat kenbaar is dat hij optreedt als
opsporingsambtenaar, stelselmatig informatie inwint over voornoemde betrokkenej
Doel van het verlengen van deze inzet van het middel van stelselmatige
informatie-inwinning betreft het zicht te krijgen op:
- criminele samenwerkingsverbanden welke ~ich bezig houden met bet opzetten en
onderbouden van botnets
- de aa~d van deze criminele samenwerkingsverhanden
- de omvang van deze criminele samenwerkings~erbanden
- de identiteit en de rol van de leden van deze crtminele
samenwerkingsverbanden
- de criminele toepassing van de e~ploitatie van daze botnets
- de geinfecteerde computersystemen (slachtoffers) die onderdeel uitmaken van
\eeze botnets
. 1e aard en omvang van de door deze criminele aamenwerkingsverhanden
gebruikte infrastructuur

Overwegende,

dat om voormelde redenen voornoemd bevel dient te worden
verlengd;

Gelet op

artikel l26ga van het Wetboek van Strafvordering;

Beslist,

dat voornoemd bevel wordt verlengd voor een periode van te
hoogste drie maanden, welke periode eindigt op
24 okt 2010;

Rotterdam,

21 juli 2010

de officier van justitie,
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