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RuneScape

Mr.dr. N. Rozemond

HR 31 januari 2012, LJN: BQ9251, NJ 2012, 536 m.nt. N. Keijzer

Inleiding: RuneScape, Elektriciteit en Belminuten
RuneScape is een virtueel spel dat kan worden gespeeld 
op internet.1 De speler maakt op de site van RuneScape 
met een gebruikersnaam en een wachtwoord een account 
aan en vervolgens kan hij meespelen met het spel. Daarbij 
kan hij voorwerpen verwerven waarmee hij in het spel 
rijk en sterk kan worden. Het 13-jarige slachtoffer in deze 
zaak was daarin geslaagd. De twee verdachten waren daar 
jaloers op. Zij dwongen het slachtoffer mee te gaan naar 
de woning van een van de verdachten. Daar mishandelden 
en bedreigden zij het slachtoffer en dwongen zij hem in 
te loggen op zijn account. Vervolgens hevelde de mede-
verdachte een virtueel amulet en een virtueel masker over 
van het account van het slachtoffer naar het account van 
de verdachte. De zaak kwam uit en de verdachten werden 
vervolgd en door het Hof Leeuwarden veroordeeld voor 
diefstal in vereniging met geweld van de virtuele goederen 
(art. 310 jo. 312 lid 2 Sr).2

In deze zaak stond niet ter discussie dat de verdach-
ten het slachtoffer hebben bedreigd en mishandeld.3 De 
rechtsvraag die in de strafprocedure centraal stond, betrof 
de kwestie of het virtuele masker en het virtuele amulet 
goederen zijn in de zin van artikel 310 Sr. De RuneScape-
zaak is door die rechtsvraag de virtuele opvolger van het 
klassieke Elektriciteit-arrest, waarin de Hoge Raad be-
sliste dat elektriciteit een goed is in de zin van artikel 310 
Sr.4 In het Elektriciteit-arrest trok de Hoge Raad de grens 
bij rechten of geestesproducten, zoals het auteursrecht of 
een octrooi. Rechten en geestesproducten vallen volgens 
het Elektriciteit-arrest niet onder artikel 310 Sr. Ook 

computergegevens zijn geen goederen in de zin van artikel 
310 Sr in het geval dat een dader deze gegevens  kopieert.5 
Deze gedraging kan wel onder artikel 138ab lid 2 Sr 
vallen wanneer de dader gegevens overneemt nadat hij 
opzettelijk en wederrechtelijk een geautomatiseerd werk 
is binnengedrongen in de zin van artikel 138ab lid 1 Sr.

Op dezelfde dag dat de Hoge Raad uitspraak deed in de 
RuneScape-zaak, besliste de Hoge Raad dat het gebruiken 
van belminuten en het verzenden van sms-berichten het 
wegnemen van goederen kan zijn in de zin van artikel 310 
Sr.6 In deze zaak had de verdachte een sim-kaart van zijn 
voormalige werkgever meegenomen (op zich is dat een 
gedraging die onder art. 310 Sr (diefstal) of art. 321 Sr 
(verduistering) valt). De verdachte had deze sim-kaart in 
zijn mobiele telefoon gestopt en op het nummer van zijn 
voormalige werkgever gebeld en sms-berichten verstuurd. 
In het Belminuten-arrest oordeelde de Hoge Raad dat het 
Hof de termen belminuten en sms-berichten had verstaan 
in de economische betekenis die daaraan in het normale 
spraakgebruik wordt toegekend. Het Hof had de belminu-
ten en sms-berichten opgevat als gebruikseenheid om de 
telecommunicatiedienstverlening te kunnen kwantificeren 
en in rekening te brengen. Vanwege de functie die bel-
minuten en sms-berichten in deze economische betekenis 
in het maatschappelijk verkeer vervullen, heeft het Hof ze 
kunnen aanmerken als goederen in de zin van artikel 310 
Sr, aldus de Hoge Raad in het Belminuten-arrest.7 

De overwegingen waarmee de Hoge Raad dit oordeel in 
het Belminuten-arrest inleidt, zijn vrijwel gelijkluidend 
aan de inleidende overwegingen 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3 uit 

1 www.runescape.com. Zie voor de virtuele aspecten 
van dit spel punt 11-15 van de conclusie van 
advocaat-generaal Hofstee bij het arrest.

2 Hof Leeuwarden 10 november 2009, LJN: 
BK2773, NJ 2010, 616 m.nt. M.J. Borgers en Hof 
Leeuwarden 10 november 2009, LJN: BK2764.

3 Mishandeling (art. 300 Sr) en bedreiging (art. 285 

Sr) waren subsidiair tenlastegelegd.
4 HR 23 mei 1921, NJ 1921, 564 m.nt. 

B.M.  Taverne.
5 HR 3 december 1996, NJ 1997, 574 

m.nt. A.C. ‘t Hart.
6 HR 31 januari 2012, LJN: BQ6575, NJ 2012, 535 

(m.nt. N. Keijzer onder NJ 2012, 536).

7 Overweging 3.4 in het Belminuten-arrest. De 
Hoge Raad voegt daar ten overvloede aan toe 
dat de tenlastegelegde gang van zaken ook 
kenmerken vertoont van art. 326c Sr (overweging 
3.5). Zie ook overweging 3.2 in HR 17 april 2012, 
LJN: BV9064, NJ 2012, 267 over de economische 
functie van ‘credits’ (telefoontikken).
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het RuneScape-arrest, die hieronder worden weergege-
ven. De argumenten waarmee de Hoge Raad deze over-
wegingen verbindt met zijn oordeel vertonen echter een 
opmerkelijk verschil. De Hoge Raad gebruikt in het Bel
minuten-arrest in aansluiting op het Elektriciteit-arrest de 
economische betekenis van belminuten en sms-berichten 
in het maatschappelijke verkeer als verbindend argument 
voor zijn oordeel dat sprake is van goederen in de zin van 
artikel 310 Sr. Dit teleologische argument ontbreekt in het 
RuneScape-arrest. Daardoor lijkt het RuneScape-arrest 
een ruimere strekking te hebben dan het Belminuten- 
arrest en eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad, 
zoals het Elektriciteit-arrest. Verder ontbreekt in het 
Rune Scape-arrest een taalkundige en systematische 
vergelijking met artikel 138ab Sr. In de noot zal worden 
onderzocht in hoeverre teleologische, systematische en 
taalkundige interpretatiemethoden de beslissing van 
de Hoge Raad in het RuneScape-arrest kunnen dragen. 
De conclusie van de noot zal zijn dat deze interpretatie-
methoden eerder in de richting wijzen van artikel 138ab 
Sr: strafrechtelijke bescherming van virtuele objecten 
heeft slechts zin in gevallen waarin de dader zich op 
 wederrechtelijke wijze toegang tot deze objecten verschaft 
in de zin van artikel 138ab lid 1 Sr.

De overwegingen van de Hoge Raad
3. Beoordeling van het eerste middel 

3.1. Het middel komt op tegen het oordeel van het Hof dat het virtuele 
amulet en het virtuele masker in het online computerspel RuneScape 
kunnen worden aangemerkt als een ‘goed’ dat vatbaar is voor diefstal 
in de zin van art. 310 Sr. 

3.2. Art. 310 Sr luidt als volgt: 
‘Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort weg-
neemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, 
wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.’

3.3.1. Het middel stelt de vraag aan de orde of virtuele objecten als de 
onderhavige kunnen worden aangemerkt als een ‘goed’ in de zin van 
art. 310 Sr. De wetgever heeft ten tijde van de invoering van art. 310 
Sr in 1886 met deze vraag vanzelfsprekend geen rekening kunnen 
houden. In de rechtspraak van de Hoge Raad is deze specifieke vraag 
ook niet eerder aan de orde geweest. Toch biedt zowel de wet als de 
eerdere rechtspraak aanknopingspunten voor de beantwoording van 
de voorliggende vraag. 

3.3.2. De wetgever heeft door middel van verschillende strafbepa-
lingen beoogd de beschikkingsmacht van de rechthebbende op enig 
goed te beschermen. In art. 310 Sr is strafbaar gesteld het opzettelijk 
onttrekken aan de feitelijke heerschappij van enig goed dat aan een 
ander toebehoort met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te 
eigenen. Het begrip enig goed komt daarbij een autonome strafrech-
telijke betekenis toe. Ook een niet-stoffelijk object kan daaronder 
worden begrepen, mits het gaat om een object dat naar zijn aard 
geschikt is om aan de feitelijke heerschappij van een ander te worden 
onttrokken. 

3.3.3. In de loop der jaren heeft de Hoge Raad verschillende inter-
pretatievragen beantwoord over de betekenis van het begrip ‘goed’, 
ook met betrekking tot andere bepalingen waarvan dat begrip een 
onderdeel vormt. 

In HR 23 mei 1921, NJ 1921, p. 564 ging het om de vraag of elek-
trische energie kon worden aangemerkt als een ‘goed’ in de zin van 
art. 310 Sr. Die vraag werd door de Hoge Raad bevestigend beant-
woord. Daarbij werd onder meer in aanmerking genomen dat aan 
elektrische energie ‘een zeker zelfstandig bestaan niet kan worden 
ontzegd’ en werden overwegingen eraan gewijd dat elektriciteit door 
de mens kan worden opgewekt en beheerst en dat zij ‘een zekere 
waarde vertegenwoordigt, eenerzijds omdat hare verkrijging voor hem 
gepaard ging met kosten en moeite, anderszijds omdat hij in staat is 
haar hetzij ten eigen bate te gebruiken hetzij tegen vergoeding aan 
anderen over te dragen’. Een en ander leidde tot de slotsom ‘dat dus, 
waar art. 310 Strafrecht ten doel heeft het vermogen van een ander 
te beschermen en met dat doel het wegnemen van ‘eenig goed’ onder 
de in dat artikel genoemde omstandigheden strafbaar stelt zonder op 
eenigerlei wijze nader aan te duiden wat onder ‘eenig goed’ gerekend 
moet worden, op grond van bovengenoemde eigenschappen dit artikel 
ook op electrische energie van toepassing is’. 
In HR 11 mei 1982, NJ 1982/583, betreffende art. 321 Sr waarin 
verduistering strafbaar is gesteld, rees de vraag of giraal geld kan 
worden aangemerkt als een goed dat als toebehorende aan een ander 
vatbaar is voor toe-eigening. De Hoge Raad oordeelde dat een redelij-
ke uitleg van art. 321 Sr leidt tot een bevestigend antwoord, ‘gelet op 
de functie van zogenaamd giraal geld in het maatschappelijk verkeer’. 
Voorts heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een in de geest van een 
persoon opgeslagen bekendheid met de bij zijn betaalpas behorende 
cijfercombinatie niet kan worden aangemerkt als een ‘goed’ in de zin 
van art. 317 (oud) Sr en dat het (onvrijwillig) noemen van een pincode 
niet kan worden aangemerkt als afgifte in de zin van laatstgenoemd 
artikel; daarvan kan slechts worden gesproken indien door die afgifte 
de afgever de beschikking over het afgegevene verliest (vgl. HR 13 
juni 1995, NJ 1995/635). 

3.4. Het middel bevat blijkens de toelichting drie klachten. Ten eerste 
wordt gesteld dat de onderhavige virtuele objecten geen goed zijn, 
maar een visuele illusie, bestaande uit ‘bits en bytes’. Ten tweede 
wordt aangevoerd dat deze objecten vallen onder de definitie van ‘ge-
gevens’ als bedoeld in art. 80quinquies Sr, zodat geen ruimte bestaat 
deze objecten aan te merken als ‘goed’. Ten derde wordt betoogd dat 
het juist een van de doelen van het spel RuneScape is om het virtuele 
bezit van een ander weg te nemen. 

3.5. Voor de beoordeling van deze klachten is van belang dat het Hof 
onder meer heeft vastgesteld dat: 

 – de aangever het virtuele amulet en masker door inspanning en 
tijdsinvestering heeft verworven, dat dit voor hem een reële waarde 
had en dat het bezit ervan voor de aangever zowel als voor de ver-
dachte en zijn mededader uiterst begerenswaardig was; 

 – de aangever door in te loggen op zijn RuneScape-account de feite-
lijke en exclusieve heerschappij had over het virtuele amulet en 
masker en dat deze door toedoen van de verdachte uit de beschik-
kingsmacht van de aangever zijn geraakt en in de beschikkings-
macht van de verdachte zijn gekomen en dat de aangever aldus is 
getroffen in het ongestoorde genot van de beschikkingsmacht die 
hij bij uitsluiting van een ander over die virtuele objecten had; en 

 – de spelregels van RuneScape niet voorzien in een wijze van verwer-
ving als in casu is geschied, zodat de wegnemingshandelingen zijn 
gepleegd buiten de context van het spel. 

3.6.1. De klacht dat geen sprake is van een goed omdat de onderhavi-
ge objecten uit ‘bits en bytes’ bestaan, faalt. De virtuele aard van deze 
objecten staat op zichzelf niet eraan in de weg deze aan te merken 
als goed in de zin van art. 310 Sr. Het dienovereenkomstige oordeel 
van het Hof geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is 
toereikend gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat het Hof 
met betrekking tot deze objecten heeft vastgesteld dat ‘voor aangever, 
verdachte en zijn medeverdachte hun in het spel opgebouwde bezit-
tingen reële waarde hebben, die hen kan worden afgenomen’ en ‘dat 
het hier gaat om in de loop van het spel ontstane waarden, die door 
inspanning en tijdsinvestering zijn verworven of zijn te verwerven’ 
en dat de aangever binnen het spel over die objecten ‘de feitelijke en 
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exclusieve heerschappij’ had en hij door het handelen van de ver-
dachte en zijn mededader de beschikkingsmacht over deze objecten is 
verloren. 

3.6.2. Op die laatste vaststellingen stuit ook de klacht af dat de on-
derhavige objecten door het Hof hadden moeten worden aangemerkt 
als ‘gegevens’ in de zin van art. 80quinquies Sr (‘Onder gegevens 
wordt verstaan iedere weergave van feiten, begrippen of instructies, 
op een overeengekomen wijze, geschikt voor overdracht, interpretatie 
of verwerking door personen of geautomatiseerde werken’). De enkele 
omstandigheid dat een object ook eigenschappen heeft van gegevens 
in de zin van art. 80quinquies Sr brengt niet mee dat dit object reeds 
daarom niet meer als goed in de zin van art. 310 Sr kan worden 
aangemerkt. Opmerking verdient daarbij dat zich gemakkelijk grens-
gevallen kunnen voordoen, waarbij de desbetreffende niet-stoffelijke 
zaken zowel kenmerken van een goed als van gegevens vertonen. In 
een dergelijk geval is de kwalificatie sterk afhankelijk van de omstan-
digheden van het geval en de waardering daarvan door de rechter. In 
het licht van de vaststellingen van het Hof dat de aangever binnen 
het spel over het virtuele amulet en masker ‘de feitelijke en exclusieve 
heerschappij’ had en hij door het handelen van de verdachte en zijn 
mededader de beschikkingsmacht over deze objecten is verloren, geeft 
het oordeel van het Hof geen blijk van een onjuiste opvatting omtrent 
art. 310 Sr en is dat oordeel niet onbegrijpelijk 

3.6.3. De laatste, kennelijk vooral op het oogmerk van wederrech-
telijke toe-eigening betrekking hebbende klacht dat het wegnemen 
van het virtuele bezit van een ander juist het doel is van het spel 
RuneScape, stuit af op de vaststelling door het Hof dat de spelregels 
niet voorzien in de door de verdachte en zijn mededader gevolgde 
wijze van wegnemen. 

3.7. Het middel faalt.

Noot

1 De overwegingen van de Hoge Raad in het RuneScape-
arrest bevatten een opmerkelijke overgang van de 
inleidende overwegingen naar de bespreking van het 
cassatiemiddel. Allereerst merkt de Hoge Raad in zijn 
inleidende overwegingen op dat de wetgever met verschil-
lende strafbepalingen heeft beoogd de beschikkingsmacht 
van de rechthebbende op enig goed te beschermen. In 
artikel 310 Sr is strafbaar gesteld het opzettelijk onttrek-
ken aan de feitelijke heerschappij van enig goed dat aan 
een ander toebehoort met het oogmerk om het zich weder-
rechtelijk toe te eigenen. Daarbij merkt de Hoge Raad 
op dat een niet-stoffelijk object onder goed in de zin van 
artikel 310 Sr kan worden begrepen, mits het gaat om een 
object dat naar zijn aard geschikt is om aan de feitelijke 
heerschappij van een ander te worden onttrokken (over-
weging 3.3.2). Vervolgens bespreekt de Hoge Raad enkele 
relevante arresten, waarvan het Elektriciteit-arrest uit 
1921 de belangrijkste uitspraak is vanwege de uitgewerk-
te redenering in dat arrest (overweging 3.3.3). Daarna 
noemt de Hoge Raad de klachten uit het cassatiemiddel: 
een virtueel object is geen goed in de zin van artikel 310 
Sr, een virtueel object bestaat uit gegevens in de zin van 
artikel 80quinquies Sr en het RuneScape-spel heeft tot 
doel deze objecten van anderen weg te nemen (overweging 
3.4). De verwerping van het middel komt er in de kern 
op neer dat de Hoge Raad het virtuele karakter van een 

object geen beletsel vindt om het onder artikel 310 Sr te 
brengen (overweging 3.6.1). Ook de mogelijke kwalificatie 
van een virtueel object als gegevens in de zin van artikel 
80quinquies Sr is volgens de Hoge Raad geen beletsel om 
het onder artikel 310 Sr te brengen (overweging 3.6.2). 
Verder heeft de verdachte de betreffende objecten niet in 
overeenstemming met de spelregels weggenomen, maar op 
een wijze waarin de spelregels niet voorzien (overweging 
3.6.3).

Bij deze overwegingen van de Hoge Raad spelen de 
overwegingen van Hof Leeuwarden een belangrijke rol 
(overweging 3.5): het Hof heeft vastgesteld dat (1) het 
slachtoffer de objecten in het spel heeft verworven door 
tijdsinvestering en inspanning; (2) de objecten voor het 
slachtoffer en de verdachten een reële waarde hebben 
en begerenswaardig zijn; (3) het slachtoffer in het spel 
de feitelijke en exclusieve heerschappij over de virtuele 
goederen had door in te loggen op zijn account; (4) hem de 
beschikkingsmacht over deze goederen is afgenomen door 
toedoen van de verdachten; en (5) dit is gebeurd op een 
wijze waarin de spelregels niet voorzien zodat het weg-
nemen buiten de context van het spel heeft plaatsgevon-
den. Het geschonden belang is volgens het Hof Leeuwar-
den ‘het ongestoorde genot van de beschikkingsmacht die 
hij bij uitsluiting van een ander over die virtuele objecten 
had’. Dat belang speelt echter geen expliciete rol in de 
overwegingen van de Hoge Raad waarin het middel wordt 
besproken (3.6.1-3.6.3). De overige door het Hof opgesom-
de kenmerken van de gedraging (reële waarde, tijdsinves-
tering en inspanning, exclusieve heerschappij, afnemen 
van beschikkingsmacht, wegnemen op een wijze waarin de 
spelregels niet voorzien) worden wel door de Hoge Raad 
aangehaald bij de bespreking van het middel.

Het is opmerkelijk dat de Hoge Raad in overweging 
3.6.1-3.6.3 niet nadrukkelijk het belang noemt dat in dit 
geval volgens het Hof Leeuwarden wordt geschonden (het 
ongestoorde genot van de exclusieve beschikkingsmacht 
over de virtuele goederen). Opmerkelijk is ook dat de Hoge 
Raad geen expliciete verbinding legt met de door artikel 
310 Sr beschermde belangen die de Hoge Raad in overwe-
ging 3.3.2 en 3.3.3 bespreekt. Hierin schuilt een relevant 
verschil met het Elektriciteit-arrest, waarin de Hoge Raad 
aangaf dat artikel 310 Sr tot doel heeft het vermogen van 
een ander te beschermen en dat elektriciteit vermogens-
waarde heeft. Deze teleologische redenering ligt wel ten 
grondslag aan het Belminuten-arrest, waarin de Hoge 
Raad nadrukkelijk verwijst naar de economische bete-
kenis van belminuten en sms-berichten in het normale 
spraakgebruik en het maatschappelijke verkeer.

2 De redenering uit het Elektriciteit-arrest bestaat uit 
drie stappen. De eerste stap is de uitleg van de Hoge Raad 
dat elektriciteit vermogenswaarde heeft: elektriciteit heeft 
een zeker zelfstandig bestaan, elektriciteit kan worden 
overgebracht en geaccumuleerd, elektriciteit kan worden 
opgewekt en ter beschikking blijven van degene die haar 
opwekt, zij vertegenwoordigt een zekere waarde omdat 
verkrijging met kosten en moeite gepaard gaat en de opge-
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wekte elektriciteit ten eigen bate kan worden gebruikt of 
voor een vergoeding kan worden overgedragen aan ande-
ren. De tweede stap in de redenering uit het Elektriciteit-
arrest is de formulering van het doel van artikel 310 Sr: 
bescherming van het vermogen van een ander. De derde 
stap bestaat uit de verbinding tussen het doel van artikel 
310 Sr met de eigenschappen van elektriciteit: elektriciteit 
is vanwege zijn eigenschappen een vermogensobject en 
kan daarom als goed in de zin van artikel 310 Sr worden 
aangemerkt. Daarbij stelt de Hoge Raad dat het begrip 
vermogensobject ‘een enge beteekenis’ moet worden toege-
kend, zodat rechten of geestproducten, zoals bijvoorbeeld 
een auteursrecht of een octrooi, niet onder artikel 310 Sr 
vallen.

Een vergelijkbare redenering ontbreekt in het Rune
Scape-arrest. De Hoge Raad geeft niet aan dat een vir-
tueel object uit het RuneScape-spel eigenschappen heeft 
die vergelijkbaar zijn met elektriciteit waardoor virtuele 
objecten vermogensobjecten zijn die vanwege het doel van 
artikel 310 Sr onder deze strafbepaling vallen.8 Ook neemt 
de Hoge Raad niet de redenering van het Hof  Leeuwarden 
over dat artikel 310 Sr tot doel heeft het ongestoorde 
genot te beschermen van de beschikkingsmacht die een 
rechthebbende bij uitsluiting van een ander over virtuele 
objecten heeft. Daardoor weten wij niet wat het verbinden-
de argument is om een virtueel object onder artikel 310 Sr 
te brengen. Moet een dergelijk object net als elektriciteit 
worden beschouwd als een vermogensobject vanwege de 
eigenschappen die virtuele objecten en elektriciteit met 
elkaar gemeen hebben of moet het doel van artikel 310 Sr 
ruimer worden uitgelegd en heeft deze bepaling tot doel 
het ongestoorde genot te beschermen van de exclusieve 
beschikkingsmacht over virtuele objecten binnen een vir-
tueel spel? Of moet in de overwegingen van de Hoge Raad 
een ander belang worden gezocht dat bij virtuele spellen 
strafrechtelijk moet worden beschermd?

3 In zijn conclusie bij het arrest verdedigt advocaat-
generaal Hofstee een sterke analogie met het Elektriciteit-
arrest. Hofstee is van mening dat een virtueel object in 
het RuneScape-spel aan alle criteria uit het Elektriciteit-
arrest voldoet: een dergelijk object heeft een zelfstandig 
bestaan en het heeft vermogenswaarde. Dat laatste blijkt 
uit het feit dat deze objecten worden verhandeld op inter-
netsites als eBay en Marktplaats.9 Een argument tegen 
deze redenering van de advocaat-generaal zou kunnen zijn 
dat de virtuele voorwerpen van RuneScape niet buiten het 

spel kunnen bestaan. Overdracht van een dergelijk voor-
werp is slechts mogelijk tussen accounts binnen het spel. 
Je kunt een virtueel masker of een virtueel amulet niet 
uit het spel halen en per e-mail of usb-stick aan een ander 
leveren. In die zin zijn deze objecten niet overdraagbaar 
buiten het spel en dat zou een relevant verschil kunnen 
worden geacht met elektriciteit.

Een tweede argument tegen een sterke analogie met 
elektriciteit is dat handel in virtuele objecten buiten het 
spel wordt verboden door de spelregels van RuneScape.10 
Wie een virtueel amulet of masker uit RuneScape te koop 
aanbiedt op eBay of Marktplaats voor echt geld (om dit 
amulet vervolgens binnen het spel over te dragen aan het 
account van de koper), overtreedt de regels van het spel. 
Het feit dat in strijd met de spelregels wordt gehandeld in 
virtuele objecten, levert naar mijn mening geen doorslag-
gevend argument op om die objecten als goederen aan te 
duiden in de zin van artikel 310 Sr. Er is geen reden om 
via het strafrecht de illegale handel in virtuele goede-
ren uit RuneScape te beschermen. Die illegale handel 
schaadt juist de belangen van de overige spelers en van 
de aanbieder die een dergelijke handel nadrukkelijk heeft 
verboden.11

Een derde argument tegen de sterke analogie met 
elektriciteit is dat elektriciteit bij levering uit de macht 
van de leverancier overgaat in de macht van de afnemer. 
Bij virtuele objecten in het RuneScape-spel is dat niet het 
geval: deze objecten blijven ‘eigendom’ van de aanbieder 
van het spel, ook al worden deze objecten binnen het spel 
al dan niet in overeenstemming met de spelregels over-
gedragen van het ene account naar het andere account. 
Volgens de regels van RuneScape is de aanbieder de recht-
hebbende op de virtuele objecten die in het spel bestaan. 
De aanbieder verliest ook niet de beschikkingsmacht over 
een virtueel object in het spel wanneer het object van het 
ene account naar het andere account wordt overgeheveld. 
De aanbieder kan ze in het spel traceren en terugplaatsen 
naar het account waaruit ze zijn weggenomen. Daarom 
is in de RuneScape-zaak geen sprake van het onttrekken 
van virtuele objecten aan de feitelijke heerschappij van de 
aanbieder die de rechthebbende is ten aanzien van deze 
objecten.12

Uit deze drie argumenten lijkt te volgen dat het bij 
virtuele amuletten en virtuele maskers uit RuneScape 
niet om vermogensobjecten gaat die in het economische 
verkeer een maatschappelijke functie hebben die te 
vergelijken is met elektriciteit, giraal geld, belminuten 

8 In het Belminuten-arrest ontbreekt een ver-
gelijking van de feitelijke eigenschappen van 
belminuten en sms-berichten met de feitelijke ei-
genschappen van elektriciteit, maar in dat arrest 
verwijst de Hoge Raad wel naar de economische 
betekenis van deze voorwerpen in het maatschap-
pelijke verkeer. Zie hierover punt 3.10-3.12 in de 
conclusie van advocaat-generaal Machielse bij het 
arrest en punt 2.5 in de noot van Keijzer onder 
het RuneScape-arrest.

9 Zie punt 47 van de conclusie van A-G Hofstee in 
verband met de daaraan voorafgaande punten en 
punt 15.

10 Te vinden op www.runescape.com via de link in de 
rules van Terms & Conditions.

11 Het argument dat ook de diefstal van illegale goe-
deren zoals hasj of cocaïne onder art. 310 Sr valt 
(in die zin Matthias Borgers in punt 6 van zijn 
noot onder NJ 2010, 616), is naar mijn mening 
ook geen doorslaggevend argument om virtuele 
objecten onder art. 310 Sr te brengen. Bij hasj en 
cocaïne gaat het immers om stoffelijke goederen 
die om die reden onder art. 310 Sr vallen. De 
vraag is of deze stoffelijke goederen niet moeten 
worden uitgezonderd van art. 310 Sr vanwege 
hun illegale karakter. Bij virtuele objecten moet 

juist nog worden vastgesteld dat zij goederen in 
de zin van art. 310 Sr zijn ondanks het ontbreken 
van stoffelijke eigenschappen. Daartoe moet een 
beschermenswaardig belang worden aangevoerd 
en dat is de illegale handel in deze objecten niet.

12 Zie hierover Y. Moszkovicz, ‘Een kritische noot bij 
de “RuneScape”- en “Habbohotel”-uitspraken: een 
illusie is geen goed’, Strafblad 2009-5, p. 495-503, 
F. Rijna, ‘Wat is een virtueel object en kun je het 
stelen?’, NJB 2010-13, p. 790-794 en B-J Koops, 
‘Virtuele en reële delicten. Een beschouwing over 
het RuneScape-arrest en computerwetgeving’, 
Computerrecht 2013-1, p. 14-22.
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of sms-berichten. De Hoge Raad heeft wellicht om die 
reden ook niet de teleologische redenering gevolgd uit het 
Elektriciteit-arrest en de conclusie van advocaat-generaal 
Hofstee. Zou de Hoge Raad die redenering wel hebben 
gevolgd, dan zou dat waarschijnlijk tot cassatie van het 
arrest van het Hof Leeuwarden hebben moeten leiden. Het 
Hof Leeuwarden heeft immers in zijn arrest niet vastge-
steld dat virtuele objecten uit RuneScape een economische 
betekenis hebben met een maatschappelijke functie die is 
te vergelijken met elektriciteit, giraal geld, belminuten en 
sms-berichten.

4 Het Hof Leeuwarden stelde niets vast omtrent de econo-
mische betekenis van virtuele objecten in het maatschap-
pelijke verkeer, omdat het Hof niet een sterke analogie 
met het Elektriciteit-arrest zag en ook niet de teleologi-
sche redenering uit dat arrest volgde in verband met het 
beschermde vermogensbelang van het slachtoffer. Het 
Hof heeft de reikwijdte van het Elektriciteit-arrest juist 
nadrukkelijk willen verruimen. Het Hof overwoog:

 ‘Gaandeweg is in de jurisprudentie ook het economisch waardebegrip 
steeds verder gerelativeerd en gesubjectiveerd. Relevant is vooral of 
het goed voor de bezitter ervan waarde heeft. In de thans ter beoorde-
ling staande zaak is evident dat het bezit van de virtuele goederen 
en te behalen punten uiterst begerenswaardig is voor aangever, 
verdachte en de medeverdachte.
De – destijds 13 jarige – aangever heeft in dit verband verklaard, 
zakelijk weergegeven: ‘Ik ben erg rijk op RuneScape en omdat ik rijk 
ben, ben ik ook heel sterk. Ik ben heel sterk met verschillende wapens 
en bijna niet te verslaan. Vanwege mijn grote bezit op RuneScape 
verander ik bijna iedere drie dagen mijn wachtwoord, omdat ik bang 
ben dat iemand mij ‘hackt’.’13

Kern van deze overweging is dat het Hof het economische 
waardebegrip uit het Elektriciteit-arrest relativeert en 
subjectiveert. Het gaat erom of een goed voor de bezitter 
ervan waarde heeft en dat is in deze zaak volgens het Hof 
evident. Het Hof leidt deze relativering af uit de jurispru-
dentie, maar het Hof noemt geen bronnen voor deze bewe-
ring. Ook de Hoge Raad noemt in het RuneScape-arrest 
geen rechtspraak waaruit een dergelijke relativering en 
subjectivering van het economische waardebegrip valt af 
te leiden. Het lijkt er daardoor op dat het arrest van het 
Hof Leeuwarden de eerste rechterlijke uitspraak is met 
een dergelijke relativering en subjectivering in verband 
met onstoffelijke goederen in de zin van artikel 310 Sr.14 
Het Hof Leeuwarden treedt rechtsvormend op zonder 
deze rechtsvorming te funderen in voorafgaande rechts-
bronnen.

De door het Hof aangeduide waarde van virtuele objec-
ten zou een spelwaarde kunnen worden genoemd: virtuele 
objecten hebben voor de spelers van RuneScape een waarde 
in het spel en die waarde wordt mede gevormd door het feit 
dat het verwerven van een virtueel object plaatsvindt via 

een tijdsinvestering en een inspanning in het kader van het 
spel. Het virtuele object wordt voor de spelers waardeloos 
wanneer hun spelinvestering door diefstal ongedaan wordt 
gemaakt. Hierdoor ontstaat een zwakke analogie met elek-
triciteit: elektriciteit heeft een bepaalde waarde en het kost 
tijd en moeite om het op te wekken. Wellicht is de waarde 
van een virtueel object in RuneScape niet een economische 
waarde en is een dergelijk object ook niet leverbaar buiten 
het spel zoals elektriciteit, maar dat neemt niet weg dat 
een virtueel object binnen het spel op grond van een zwak-
ke analogie met elektriciteit een goed kan worden genoemd 
in de zin van artikel 310 Sr. Deze redenering wordt voltooid 
door de toevoeging van een extensieve, teleologische 
interpretatie van artikel 310 Sr. Deze bepaling beschermt 
niet alleen het economische vermogen van anderen, maar 
ook het ongestoorde genot van de beschikkingsmacht over 
virtuele objecten met de kenmerken van het amulet en het 
masker in het virtuele spel van RuneScape.

5 De Hoge Raad neemt deze extensieve, teleologische 
redenering van het Hof Leeuwarden niet expliciet over 
in zijn bespreking van het cassatiemiddel (en ook niet de 
sterke analogie met het Elektriciteit-arrest uit de conclu-
sie van Hofstee). Daardoor blijft in het midden wat het 
beslissende argument in het arrest van de Hoge Raad is. 
Doorslaggevend lijkt te zijn dat een virtueel object ‘naar 
zijn aard geschikt is om aan de feitelijke heerschappij van 
een ander te worden onttrokken’ (overweging 3.3.2). Het 
gaat kennelijk om de strafrechtelijke bescherming van 
de reële spelwaarde van een object in combinatie met de 
feitelijke en exclusieve heerschappij over dat object in het 
spel (overweging 3.6.1 en 3.6.2). Probleem is echter dat 
het onttrekken van virtuele objecten aan de heerschappij 
van een ander binnen RuneScape een normaal onderdeel 
van het spel is. Sterker nog: dat is het doel van het spel, 
zoals het cassatiemiddel aanvoert.15 Het argument van de 
Hoge Raad daartegenin is dat de spelregels niet voorzien 
in de specifieke wijze waarop de verdachten de virtuele 
objecten aan de heerschappij van het slachtoffer hebben 
onttrokken. Zij hebben het slachtoffer gedwongen om zijn 
account te openen en vervolgens hebben ze zijn virtuele 
objecten overgeheveld naar een eigen account. Deze spe-
cifieke wijze van wegnemen maakt dat hier sprake is van 
diefstal in de zin van artikel 310 Sr. Deze overname van 
virtuele objecten is duidelijk niet in overeenstemming met 
de regels van het virtuele spel.

In deze redenering van de Hoge Raad lijkt het door het 
Hof genoemde belang van het ongestoorde genot over 
virtuele objecten niet het beschermde belang te zijn. Dat 
ongestoorde genot van virtuele objecten is volgens de spel-
regels van RuneScape immers niet gegarandeerd en dat 
ongestoorde genot is kennelijk ook niet de reden waarom 
strafrechtelijk optreden in dit geval gerechtvaardigd is. 

13 Hof Leeuwarden 10 november 2010, LJN: 
BK2773, NJ 2010, 616 m.nt. M.J. Borgers.

14 De Rechtbank Leeuwarden volgde in deze zaak 
wel de sterke analogie met elektriciteit: virtuele 
objecten uit RuneScape vertegenwoordigen een 

economische waarde omdat zij worden verhan-
deld. Zie Rb. Leeuwarden 21 oktober 2008, LJN: 
BG0939. De rechtbank ging echter niet in op 
de kwestie dat deze handel door de regels van 
RuneScape wordt verboden.

15 Zie hierover J. Hoekman & C. Dirkzwager, 
‘ Virtuele diefstal: hoe gegevens toch weer goede-
ren werden’, Computerrecht 2009-4, p. 158-161.
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Doel van het spel is kennelijk ook om elkaar het genot van 
goederen te ontnemen en dat genot binnen het spel voor 
zichzelf te verwerven. Daaruit volgt dat de teleologische 
redenering van het Hof Leeuwarden in de spelcontext 
van RuneScape niet zonder meer opgaat. Je speelt het 
spel niet om ongestoord te kunnen genieten van virtuele 
amuletten en maskers, maar om die objecten te gebruiken 
bij het verwerven van meer van dergelijke goederen van 
anderen door die goederen te ‘stelen’ volgens de spelregels.

Het belang dat in dit geval strafrechtelijk moet wor-
den beschermd is het belang om RuneScape volgens de 
spel regels te kunnen spelen, waarbij ‘stelen’ door die 
spel regels is toegestaan. Wie het spel verstoort en de spel-
regels negeert door zich goederen te verwerven buiten de 
spelregels om (dat zou ook via illegale handel op eBay of 
Markplaats kunnen gebeuren), maakt een inbreuk op de 
spelbelangen van de andere spelers en de aanbieder. Deze 
spelbelangen zijn op geld waardeerbaar: een speler kan er-
voor kiezen om een opgewaardeerd account in RuneScape 
te nemen waarvoor moet worden betaald en de aanbieder 
kan op die manier geld verdienen aan het spel. Deze eco-
nomische spelbelangen zijn echter ruimer dan het speci-
fieke belang van een speler bij het ongestoorde bezit van 
een virtueel object in het spel. Het is daardoor de vraag of 
hier nog wel van goederen in de zin van artikel 310 Sr kan 
worden gesproken. Het lijkt hier eerder te gaan om een 
privaatrechtelijk gebruiksrecht op een virtueel object dat 
door de regels van het spel wordt afgebakend.16

De cruciale handeling in de RuneScape-zaak lijkt ook 
niet het wegnemen van een virtueel object van een andere 
speler te zijn (dat is kennelijk een normale spelhandeling 
in RuneScape). De cruciale handeling is het wederrechte-
lijke gebruik van het account van een speler met het doel 
om de virtuele objecten van die speler over te hevelen 
naar het account van een andere speler binnen het spel. 
De strafwaardige gedraging is het opzettelijke en weder-
rechtelijke binnendringen in het virtuele spel door middel 
van het doorbreken van een beveiliging, het gebruiken van 
een valse sleutel of het aannemen van een valse hoedanig-
heid. Deze gedragingen zijn strafbaar gesteld in artikel 
138ab lid 1 Sr. Wanneer de dader vervolgens gegevens in 
het spel ‘overneemt’, staat op deze gedragingen een gevan-
genisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van 
de vierde categorie (art. 138ab Sr) en dat is ook de straf 
die op grond van artikel 310 Sr kan worden opgelegd. De 
vraag die de RuneScape-zaak oproept en die niet door de 
Hoge Raad wordt beantwoord, is: waarom valt deze gedra-
ging niet onder het overnemen van gegevens in de zin van 
artikel 138ab lid 2 Sr met de beperkende voorwaarde dat 
sprake moet zijn van computervredebreuk in de zin van 
artikel 138ab lid 1 Sr?

6 Dat het in de RuneScape-zaak om computervredebreuk 
gaat en niet om diefstal, kan worden geïlustreerd met het 
volgende voorbeeld. Stel dat de regels van het spel worden 
gewijzigd in de zin dat het wegnemen van goederen bin-
nen het spel slechts mag plaatsvinden met inachtneming 
van de geldende privaatrechtelijke en strafrechtelijke 
rechtsregels. Het spel is zo ingericht dat virtueel inbreken, 
virtueel zakkenrollen of virtueel overvallen binnen het 
spel mogelijk is zonder dat de dief eerst wederrechtelijk 
het spel binnendringt. Dit spel zou CrimeScape kunnen 
worden genoemd. CrimeScape kan door iedereen worden 
gespeeld die een account aanmaakt en vervolgens inlogt 
op het spel. Het wegnemen van een virtueel object door 
een ander in het spel met virtueel geweld te beroven of in 
te breken in een virtuele woning, is volgens de spelregels 
van CrimeScape niet toegestaan, maar wel mogelijk in het 
spel. Zou een virtuele diefstal in strijd met de spelregels 
van CrimeScape ook een echte diefstal zijn in de zin van 
artikel 310 Sr? Dat lijkt volgens het RuneScape-arrest wel 
het geval te zijn. Iedere virtuele speler zou bij de echte 
politie aangifte van virtuele diefstal kunnen doen wan-
neer een andere speler zich niet aan de spelregels houdt 
en hem virtueel berooft of virtueel bij hem inbreekt.

Ik denk dat de meeste mensen het onzinnig zouden 
vinden wanneer de politie, het openbaar ministerie en de 
rechterlijke macht zich met dit soort zaken zouden bezig-
houden. Wie deelneemt aan het virtuele spel CrimeScape, 
doet dat op eigen spelrisico en kan bij de overheid niet 
klagen dat zijn virtuele spelbelangen worden geschaad, 
ervan uitgaande dat de virtuele dief niet wederrechtelijk 
het spel is binnengedrongen, maar langs de legale weg 
van een account aan het spel deelneemt en vervolgens de 
spelregels overtreedt. Eventueel zou een virtuele politie 
in het spel kunnen worden gebracht die virtuele dieven 
opspoort. Vervolgens kunnen deze dieven door het virtuele 
openbaar ministerie worden vervolgd en door de virtuele 
rechter worden gestraft met een virtuele gevangenisstraf, 
virtuele geldboete of virtuele werkstraf. Er lijkt echter een 
fundamentele vergissing ten grondslag te liggen aan de 
gedachte dat de echte politie, de echte justitie en de echte 
rechter hier iets mee te maken hebben. Wie een echte aan-
gifte van een virtueel misdrijf uit CrimeScape zou doen 
bij de echte politie, zou moeten worden doorverwezen naar 
de virtuele instanties. Dat zou de aanbieder van het spel 
kunnen zijn die virtuele straffen zou kunnen opleggen of 
die het spel zo zou kunnen inrichten dat virtuele misdaad 
niet mogelijk is of niet in strijd is met de spelregels.17

7 Wanneer het inderdaad onzinnig is dat een virtuele 
diefstal in een virtueel spel met een echte straf zou wor-
den bestraft, zou daaruit volgen dat het RuneScape-arrest 

16 In privaatrechtelijke zin is geen sprake van 
een zaak, maar van een vorderingsrecht of een 
gebruiksrecht. Zie E.D.C. Neppelenbroek, ‘De 
juridische positie van de dief van toegang tot een 
virtuele amulet’, RM Themis 2011-6, p. 264-266 
en C. Spierings & G. Pesselse, ‘Reële diefstal 
van een virtuele amulet: een analyse van het 

RuneScape-arrest vanuit straf- en goederenrech-
telijk perspectief ’, NTBR 2012-28, p. 195-202. In 
het Elektriciteit-arrest bakende de Hoge Raad 
goederen in de zin van art. 310 Sr nog af ten op-
zichte van rechten, maar die afbakening lijkt al in 
het Giraal geld-arrest (HR 11 mei 1982, NJ 1982, 
583) te zijn opgeheven.

17 Zie hierover A. Lodder, ‘Virtuele werelden: toepas-
sing externe regulering na afweging in het licht 
van de magische cirkel’, AA 2008-7/8, p. 513-521 
(AA20080513). Uit de informatie op Wikipedia 
over RuneScape blijkt dat binnen het spel allerlei 
virtuele toezichtvormen en virtuele sancties 
bestaan voor spelers die de spelregels overtreden.
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wellicht te ruim is geformuleerd. Er vallen vormen van 
virtuele diefstal onder die niet strafwaardig zijn, gelet op 
de belangen die op het spel staan. Het gaat in de Rune
Scape-zaak niet om de vraag of een virtueel object een 
goed is in de zin van artikel 310 Sr. Waar het in deze zaak 
om draait, is dat een speler op wederrechtelijke wijze het 
virtuele spel binnendringt en vervolgens binnen het spel 
virtuele objecten overneemt van een ander. Een extensieve 
uitleg van het bestanddeel ‘overnemen’ uit artikel 138ab 
lid 2 Sr ligt daarom meer voor de hand, gegeven het vir-
tuele spelbelang dat in dit geval moet worden beschermd.

De Hoge Raad heeft zich in het RuneScape-arrest niet 
uitgesproken over de belangen die door artikel 310 Sr en 
artikel 138ab Sr worden beschermd en de wijze waarop 
deze strafbepalingen systematisch moeten worden afgeba-
kend ten opzichte van elkaar.18 De Rechtbank Amsterdam 
heeft zich wel over deze kwestie uitgelaten in de zaak van 
het virtuele spel Habbo Hotel. In die zaak waren virtuele 
objecten wederrechtelijk overgeheveld van de ene virtuele 
kamer in een virtueel hotel op internet naar een andere 
virtuele kamer. De rechtbank was van oordeel dat het 
begrip ‘overnemen’ niet extensief mag worden uitgelegd, 
omdat de wetgever blijkens de parlementaire geschiedenis 
van artikel 138ab lid 2 Sr slechts het kopiëren van com-
putergegevens op het oog had met het begrip overnemen. 
Volgens de rechtbank kan artikel 310 Sr wel extensief 
worden uitgelegd en is de betreffende handeling een vorm 
van (virtuele) diefstal, omdat de verdachte in deze zaak op 
wederrechtelijke wijze door middel van een ‘fake-site’ de 
accountgegevens van andere spelers verwierf en zo de be-
schikking over hun virtuele goederen kreeg in het spel.19

Het is echter moeilijk te verdedigen dat artikel 310 Sr, 
een wettelijke bepaling uit 1886, extensief moet worden 
uitgelegd, omdat een wettelijke bepaling die speciaal is 
geschreven voor de bescherming van computergegevens 
(art. 138ab lid 2 Sr) restrictief wordt uitgelegd. Een omge-
keerde redenering ligt meer voor de hand: in de zaak van 
de virtuele inbraak in een virtuele hotelkamer op internet 
bestond de cruciale handeling uit het wederrechtelijk 
verkrijgen van accountgegevens om vervolgens met die 
gegevens binnen te dringen in het account van een andere 
speler en virtuele objecten binnen het spel te manipule-
ren. De taalkundige betekenis van het begrip ‘overnemen’ 
is ook ruimer dan alleen kopiëren. Wie een bedrijf over-
neemt, kopieert dat bedrijf niet, maar hij of zij verwerft de 
feitelijke en juridische beschikkingsmacht over dat bedrijf. 
Dat de overname van virtuele objecten binnen RuneScape 
of Habbo Hotel geschiedde op een wijze die de wetgever 
wellicht niet heeft voorzien, duidt erop dat de virtuele 
ontwikkelingen sneller gaan dan de wetgever kan bijhou-
den. Wanneer de wetgever ten tijde van de invoering van 
artikel 138ab Sr met deze ontwikkeling geen rekening 

heeft gehouden, is het de taak van de rechter om deze 
bepaling uit te leggen in overeenstemming met de actuele 
stand van de virtuele techniek.20 Dat is de strekking van 
de inleidende overweging 3.3.1 van de Hoge Raad in het 
RuneScape-arrest en het Belminuten-arrest.21

Deze gedachte ligt ook ten grondslag aan de strafbaar-
stelling van computervredebreuk: bij deze strafbaar-
stelling ‘is getracht in de juridische omschrijvingen zoveel 
mogelijk te abstraheren van de huidige stand van de 
techniek en in plaats daarvan aansluiting te zoeken bij 
de maatschappelijke functie van de nieuwe technische 
mogelijkheden. Dit betekent dat gezocht is naar begrippen 
die ook bruikbaar blijven indien door nieuwe technische 
ontwikkelingen op geheel andere wijze dan thans toch 
dezelfde maatschappelijke functie op informatietechno-
logisch gebied wordt vervuld.’22 Met andere woorden: de 
begrippen uit artikel 138ab Sr moeten niet restrictief 
worden uitgelegd, maar functioneel aan de hand van de 
maatschappelijke en informatietechnologische ontwikke-
lingen.

8 Het probleem van het RuneScape-arrest is dat een 
vergelijking met de teleologische redenering uit het 
Elektriciteit-arrest en een systematische afbakening ten 
opzichte van artikel 138ab Sr in het arrest ontbreken. 
Naar mijn mening moeten beide interpretatiemethoden 
(teleologisch en systematisch) worden gevolgd en kan 
niet worden volstaan met de teleologische redenering uit 
het Elektriciteit-arrest, zoals advocaat-generaal Hofstee 
in zijn conclusie doet. Dat beide interpretatiemethoden 
moeten worden gevolgd, kan worden afgeleid uit het feit 
dat de virtuele wereld van het internet niet zonder meer 
te vergelijken is met de wereld van fysieke goederen. Het 
is bijvoorbeeld denkbaar dat virtuele voorwerpen niet al-
leen kunnen bestaan in een virtueel spel als RuneScape, 
maar ook daarbuiten en dat deze voorwerpen op legale 
wijze kunnen worden verkocht en geleverd via internet op 
een wijze die is te vergelijken met de levering van elektri-
citeit. Daaruit volgt echter niet zonder meer dat virtuele 
objecten onder de bescherming van artikel 310 Sr dienen 
te vallen.

Dat kan worden geïllustreerd met het volgende voor-
beeld. Ik steek een jaar lang al mijn werkzame tijd en 
energie in het ontwerpen van een virtuele winkel op 
het internet waarin ik virtuele objecten te koop aanbied 
die met een muisklik uit mijn winkel kunnen worden 
verplaatst naar de harde schijf van de koper. Door die 
verplaatsing verlies ik de beschikkingsmacht over een 
object uit mijn winkel. Ik plaats een virtueel bord in de 
winkel dat virtuele voorwerpen alleen na betaling (via 
internet) van 100 euro per stuk mogen worden verplaatst 
naar de computer van de bezoeker. Via Facebook,  Twitter 

18 In verband met het gebruikte geweld in de 
RuneScape-zaak hadden de verdachten wellicht 
ook kunnen worden vervolgd voor afpersing in de 
zin van art. 317 lid 1 Sr: zij hebben het slachtoffer 
door geweld gedwongen tot ‘het ter beschikking 
stellen van gegevens’.

19 Rb. Amsterdam 2 april 2009, LJN: BH9789, 
BH9790 en BH9791.

20 Hier zou ook kunnen worden gedacht aan het ‘ter 
beschikking stellen van gegevens’ in de zin van 
art. 317 Sr en art. 326 Sr.

21 Zie ook overweging 4.7 in HR 20 november 

2001, NJ 2003, 632 m.nt. R. de Lange & P. Mevis 
( Mensenroof).

22 Aldus de Memorie van Toelichting bij de Wet com-
putercriminaliteit I, Kamerstukken II, 1989-1990, 
21 551, nr. 3, p. 4.
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en gamesites roep ik alle gamers op om mijn virtuele 
winkel te bezoeken. Vervolgens open ik mijn winkel en zie 
ik op mijn beeldscherm dat al mijn virtuele voorwerpen 
binnen enkele seconden worden weggeklikt zonder dat 
iemand 100 euro betaalt. Een jaar hard werken is binnen 
een mum van tijd op het internet vervlogen. Ik doe met 
het RuneScape-arrest in de hand aangifte bij de politie 
wegens diefstal in de zin van artikel 310 Sr.

De eerste vraag die de politie mij zal stellen is: heeft u 
uw virtuele voorwerpen op enige wijze beschermd? Wan-
neer mijn antwoord is dat iedere computergebruiker met 
een internetverbinding mijn virtuele winkel kan bezoe-
ken, zal de reactie van de politie hoogstwaarschijnlijk zijn 
dat ik geen strafrechtelijke bescherming verdien wanneer 
ik niet zelf adequate beveiliging aanbreng in mijn virtuele 
winkel om mijn feitelijke en exclusieve heerschappij over 
deze voorwerpen te waarborgen. Het is voor de overheid 
onmogelijk om bescherming tegen diefstal van virtuele 
voorwerpen te bieden wanneer letterlijk miljoenen mensen 
met een internetverbinding toegang tot mijn virtuele 
winkel hebben en met een muisklik over deze voorwerpen 
kunnen beschikken. Uit dit voorbeeld zou kunnen wor-
den afgeleid dat er een strafrechtelijk relevant verschil is 
tussen de virtuele wereld van het internet en de wereld 
daarbuiten.

Wie dit verschil wil betwisten, zou kunnen betogen dat 
ook de groenteman die zijn krat met appels open en bloot 
in zijn winkel plaatst strafrechtelijk wordt beschermd 
door artikel 310 Sr. Het verschil tussen de groenteman en 
mijn virtuele winkel is echter dat slechts enkele klanten 
tegelijk in de groentewinkel kunnen komen waardoor het 
risico op diefstal tot enkele appels per dag wordt beperkt. 
Mijn virtuele winkel kan binnen korte tijd door een groot 
aantal mensen worden bezocht. In beginsel hebben alle 
1,5 miljard internetgebruikers directe toegang tot mijn 
virtuele winkel. Daardoor kunnen zij beschikken over 
de virtuele voorwerpen in mijn winkel. Door dit speci-
fieke karakter van het internet geef ik de ‘feitelijke en 
exclusieve heerschappij’ over een virtueel voorwerp uit 
handen zodra ik het voorwerp zonder enige bescherming 

in mijn virtuele winkel plaats: ik stel het object in feite 
ter beschikking van iedere bezoeker. Het virtuele voor-
werp verliest zijn economische waarde wanneer ik het 
niet op enige wijze bescherm en dat is het gevolg van het 
feit dat ik niet meer ‘bij uitsluiting van een ander’ over de 
voorwerpen kan beschikken. Het onbeschermde voorwerp 
in mijn virtuele winkel mist daardoor een noodzakelijke 
eigenschap om het als een goed in de zin van artikel 310 
Sr te kunnen aanduiden. Dat vloeit voort uit de overwe-
gingen 3.3.2, 3.5, 3.6.1 en 3.6.2 van het RuneScape-arrest: 
wanneer iedere internetgebruiker dankzij de onbeperkte 
openstelling van mijn winkel over het voorwerp kan 
beschikken, heb ik niet ‘de feitelijke en exclusieve heer-
schappij’ over het voorwerp en is het om die reden geen 
beschermenswaardig goed in de zin van artikel 310 Sr. Ik 
heb de virtuele voorwerpen feitelijk weggegeven wanneer 
ik ze onbeschermd in mijn virtuele winkel op het internet 
plaats.

Uit het voorbeeld van de virtuele winkel zou kunnen 
worden afgeleid dat strafrechtelijke bescherming van vir-
tuele objecten slechts zinvol is wanneer een virtueel object 
digitaal van het internet is afgeschermd en een virtuele 
dief op wederrechtelijke wijze een geautomatiseerd werk 
binnendringt in de zin van artikel 138ab Sr. Wellicht is 
het mogelijk om het RuneScape-arrest in die restrictieve 
zin uit te leggen: alleen digitaal afgeschermde virtuele 
objecten hebben voor de rechthebbende een reële waarde 
en vallen onder de feitelijke en exclusieve heerschappij 
van de rechthebbende die het object heeft afgeschermd. 
Het lijkt mij in ieder geval verstandig dat de politie en 
het openbaar ministerie strafrechtelijke opsporingen en 
vervolgingen beperken tot virtuele diefstallen die worden 
voorafgegaan door computervredebreuk in de zin van 
artikel 138ab lid 1 Sr, zoals in de zaken van RuneScape 
en Habbo Hotel het geval was. Wanneer een dergelijke 
beperking van de opsporing en de vervolging inderdaad 
verstan dig wordt geacht, volgt daaruit dat de strafrechte-
lijke bescherming van virtuele voorwerpen niet moet wor-
den gezocht via de algemene bepaling van artikel 310 Sr, 
maar via de bijzondere bepaling van artikel 138ab Sr.


