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Erratum 

 
Op pagina 159 wordt de ‘Vereniging voor acceptatie ouderen-kinderen relaties’ 
‘Martijn’, een kinderpornonetwerk genoemd, en een relatie gelegd naar de 
‘International boyloverday’. Die suggestie is door meerdere respondenten gedaan, en 
had conform de opbouw van het rapport als hypothese moeten worden gebracht, of 
aangehaald moeten worden als uitspraak van respondenten. 
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Begripsomschrijvingen/afkortingen 
 

 

Adware  Genereert  ongevraagde  reclameboodschappen  en  pop‐

ups op een scherm, vaak als  ‘part of  the deal’ voor het 

gebruik van gratis software.  

Backdoor  Achterdeur in  een  programma  om  als  maker  nog 

toegang tot het programma te hebben.  

Bot  Het overnemen van een computer zodat die kan worden 

ingezet voor phishing activiteiten. 

Botnet  Netwerk van bots die een geheel vormen. De beheerder 

van het botnet kan zo aanvallen coördineren op web‐ of 

mailservers  of  het  botnet  inschakelen  voor 

spammethoden. 

Browser hijacker Programma of instelling dat een start‐/zoekpagina kaapt 

en  de  gebruiker  steeds  omleidt  naar  een  ongewenste 

pagina. Er kunnen ook extra zoekbalken aan een browser 

worden toegevoegd.  

Chatroom  Een  plek  op  het  internet  waar  met  (willekeurige) 

internetgebruikers  kan  worden  gesproken.  Soms  zijn 

deze  gesprekken  gericht  op  specifieke  onderwerpen, 

afhankelijk van het type chatroom. 

Copine  Combating Paedofile Information Networks in Europe. 

Defacing  Het  zonder  toestemming  veranderen of  vervangen  van 

een (deel van een) website.  

Dialer  Een programma dat eerst de  internetverbinding met de 

provider  verbreekt,  om  vervolgens  een  andere 

internetverbinding  via  een  ander  nummer  tot  stand  te 

brengen.  Meestal  is  dit  is  een  0906‐/0908‐nr  of  een 

buitenlands betaalnummer.  

DIY kits  Do‐it‐yourself  softwarepakketten  voor  bijvoorbeeld  het 

vergaren  van  mailadressen  of  het  genereren  van 

complete spoof websites. 

DNS  Domain Name Server (zie Host server).

Domein  Een plaats op het  internet die geclaimd wordt door een 

persoon die daarvoor betaalt. 

Exploit  Een  stukje  code  dat  gebruik  maakt  van  een 

kwetsbaarheid  in  software  of  hardware  om  die  voor 

onbedoelde doelen te misbruiken. 
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Hacker  Een  computerexpert  die  in  staat  is  tot  het  inbreken  in 

computersystemen.  

Harvesting  Het vergaren van e‐mail‐ of postadressen.

Hijacking (browser) Het  beïnvloeden  van  de  computer  van  de  gebruiker 

zodat  diegene  boodschappen  te  zien  krijgt,  wordt 

doorgestuurd naar bepaalde sites, de startpagina wordt 

aangepast of dat banners die op het scherm verschijnen 

een andere inhoud meekrijgen. 

Host server  Een grote computer waarop websites opgeslagen zijn. 

Hosting  Een dienst voor het verschaffen van de mogelijkheid om 

een website op een server te plaatsen. 

Integration  Integratie:  de  derde  en  laatste  fase  van  witwassen 

waarbij het  vermogen  in  de  bovenwereld wordt 

geïnvesteerd. 

IP‐adres  Een 9‐cijferige code die een computer toegewezen krijgt 

als deze contact maakt met een webserver. 

IRC  Internet Relay Chat.

ISP  Internet Service Provider.

Keylogger  Programma  dat  de  aanslagen  op  het  toetsenbord  of 

screenshots kan  'noteren' en doorsturen naar de maker 

of een centrale databank.  

Kinderporno  Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een 

seksuele  gedraging,  waarbij  iemand  die  kennelijk  de 

leeftijd  van  achttien  jaar  nog  niet  heeft  bereikt,  is 

betrokken of schijnbaar is betrokken. 

Layering  Versluiering:  de  tweede  fase  in witwassen waarbij een 

opeenvolging  van  soms  complexe  financiële  transacties 

wordt  uitgevoerd  met  als  doel  de  oorsprong  van  het 

vermogen te verhullen.  

Malware  Malicious  software:  verzamelnaam  voor  allerlei 

ongewenste, kwaadaardige programma's zoals spyware, 

virussen, trojans, hijackers, etc. 

Mass mailer  Een  computerprogramma dat  snel  veel e‐mailberichten 

kan versturen. 

Mule  Een  persoon  in  een  witwaspraktijk  die  geld  voor 

criminelen transporteert of besteedt. 

Mule farming Het  verzamelen  van mules  om  zo  de  opbrengsten  van 

criminaliteit beschikbaar te krijgen. 

Node  Datastructuur.

Packer  Een drager van malware die een virus op de  computer 
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installeert. 

Parafilie  Het  hebben  van  seksuele  gevoelens  bij  zaken  die  over 

het algemeen niet direct seksueel worden geassocieerd. 

Verzamelterm  waaronder  ook  pedofilie  wordt 

geschaard. 

Pedofiel  Meerderjarige  die  zich  aangetrokken  voelen  tot 

minderjarigen  of  seksueel  nog  niet  geslachtsrijpe 

kinderen. 

Pedofilie  Seksuele omgang tussen een kind en een volwassene. 

Pharming  Het misleiden  van  internetgebruikers door hun  verkeer 

met een bepaalde  server ongemerkt om  te  leiden naar 

een andere server. 

Phishing  Het  vissen  (hengelen)  naar  inloggegevens  en 

persoonsgegevens van gebruikers. 

Placement  Plaatsing:  de  eerste  fase  in  het witwassen waarbij  het 

contante geld in het financiële verkeer wordt gebracht. 

Proxy  Proxy’s  zijn  schakels  (servers)  in  het  internet  waarop 

(bijvoorbeeld bij  een  ISP)  vaak  geraadpleegde websites 

worden  opgeslagen.  Daardoor  kunnen  veelgebruikte 

sites sneller worden geladen. 

Scam  Een vorm van oplichterij waarbij fraudeurs proberen een 

som geld afhandig te maken onder valse voorwendselen. 

Scriptkiddy  Computerexperimenteerders met  een  buitengewone 

computerkennis, maar  die  zelfstandig  niet  in  staat  zijn 

tot ernstige criminaliteit.  

Spam  Ongewenste mailberichten met een reclameboodschap. 

Spoof website Een  website  om  gegevens  van  slachtoffers  te 

ontfutselen.  Een  spoof  website  lijkt  vaak  als  twee 

druppels water op een officiële bank of verzekeringssite. 

De  spoof  website  bevat  mogelijkheden  om  de 

inloggegevens van personen te kopiëren en te verzenden 

naar de crimineel. 

Spyware  Verzamelt  ongemerkt  persoonlijke  gegevens,  zoals  e‐

mailadressen,  bezochte websites,  surfgedrag  en  stuurt 

deze zonder medeweten van de rechthebbende door. 

Torrent  Systeem  om  peer‐to‐peer  gegevens  uit  te  wisselen, 

gebruik  makend  van  een  centrale  locatie  die  de 

gegevens coördineert, maar zelf geen bestanden  levert. 

Downloaden  gebeurt  decentraal  door  uitwisseling  van 

bestanden tussen de leden van de gebruikersgroep. 
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Trojan  Een  ogenschijnlijk  nuttig  programma  dat  zich  op  een 

harde  schijf  nestelt  en  onzichtbaar  software  installeert 

die  bijvoorbeeld  poorten  openzet  waardoor 

ongeautoriseerde toegang mogelijk is tot de computer.  

Two‐factor 

authentification 

Een  manier  van  website  beveiliging  die  veel  gebruikt 

wordt  door  banken.  Hierbij  toetsen  gebruikers  hun 

wachtwoord niet rechtstreeks in op de website, maar op 

een  apparaatje  voor  hun  computer.  Dit  apparaatje 

berekent  een  toegangscode  op  basis  van  het 

wachtwoord. 

WACN  West‐Afrikaanse Criminele Netwerken.

Webserver  Een  grote  computer  waardoor  computers  toegang 

krijgen tot het internet. 

Whois database Database waarin  domeinnamen  en  hun  houders  staan 

geregistreerd. 

World  Wide  Web 

(WWW) 

Het onderdeel van het  internet dat gebruikt wordt door 

het grote publiek. 

Worm  "Write once, read many". Deze vorm van malware maakt 

gebruik  van  'voortplanting'  om  zoveel  mogelijke 

gastheren  (computers)  te  besmetten.  Een  worm 

verspreidt zich niet via bestanden, maar van PC naar PC 

via een netwerk of e‐mailverbinding. 
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Voorwoord 

‘Hypothesen van cybercrime en haar daders’ doet verslag van een onderzoek dat is 

uitgevoerd  in  opdracht  van  het  Programma Nationale  Infrastructuur  Cybercrime 

(het  NICC‐programma)1  en  het  Wetenschappelijk  Onderzoek‐  en 

Documentatiecentrum  van het Ministerie  van  Justitie  (WODC). De onderliggende 

vraagstelling heeft een complexe aanleiding maar is terug te brengen tot de vraag: 

‘wat  is de meerwaarde van  informatiedeling voor de bestrijding van  cybercrime?’ 

Cybercrime is een verzamelwoord voor zeer uiteenlopende delicten, maar wordt in 

dit onderzoek gebruikt in de betekenis van ‘internetgerelateerde criminaliteit’. 

 

Het  onderzoek  heeft  een  sterk  functionele  inslag  gekend.  Er  is  gezocht  naar 

aanknopingspunten voor detectie van bepaalde vormen van cybercrime. Niet met 

de  bedoeling  toekomstig misdadig  gedrag  te  prognosticeren, maar  om  criminele 

activiteiten  te  specificeren  in  het  hier  en  nu.  Het  doorgronden  van  MO’s  en 

daderrollen vormde daarvoor het uitgangspunt. Vervolgens is de niet in dit rapport 

behandelde  vraag  aan  de  orde: welke  van  die  detectiemogelijkheden  kunnen  en 

mogen onder welke voorwaarden en op welke wijze worden benut? 

 

Inherent  aan  het  doel  en  het  karakter  van  het  onderzoek,  is  dit  rapport  niet 

‘definitief’.  Hypothesen  zijn  bedoeld  om  feitelijk  te  worden  getoetst  (dat 

onderscheidt ze ook van opinies), en die toetsing heeft nog niet plaats gevonden. 

Het  rapport  is dan ook eerder een begin dan een  afgerond  resultaat. Bovendien 

evolueren  het  internet  en  dus  de  daaraan  gerelateerde  hypothesen  over 

cybercrime, voortdurend. 

 

Diverse betrokken organisaties hebben de onderzoekers een ongeclausuleerde kijk 

in hun keuken gegund om materiaal  te verzamelen. Weer anderen hebben op de 

voorlopige  onderzoeksresultaten  gereflecteerd.  Als  gevolg  daarvan  konden 

onderzoeksgegevens uit heel verschillende bronnen op elkaar worden gelegd. Onze 

dank gaat in het bijzonder uit naar hen die dat mogelijk hebben gemaakt: het team 

Internetveiligheid van de Opta, het team High Tech Crime van het KLPD, IPOL, het 

Functioneel  Parket,  de  politieregio  Amsterdam‐Amstelland,  de  Bovenregionale 

Recherche Noord‐Oost Nederland en de Bovenregionale Recherche Noord‐West en 

Midden Nederland. 

                                                                 
1
 Het NICC‐programma valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken. 
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Onvermijdelijk levert een kijk in de keuken van betrokken actoren ook inzichten op 

over mogelijke  interne  verbeteringen  binnen  hun  organisatie  of werkprocessen. 

Zoveel als mogelijk zijn die inzichten rechtstreeks geadresseerd aan degenen die er 

wellicht  hun  voordeel  mee  kunnen  doen  en  niet  in  dit  rapport  verwerkt.  De 

onderzoekers hebben het vooral als hun taak gezien om de inhoudelijke kennis van 

bepaalde verschijningsvormen van cybercrime bijeen  te brengen en  te vergroten, 

om daaraan vervolgens op hoofdlijnen beleidsaanbevelingen  te koppelen over de 

organisatie van de bestrijding van die verschijningsvormen.  

 

De  Begeleidingscommissie,  die  als  gevolg  van  het  samengaan  van  twee 

onderzoeken  pas  gaandeweg  het  onderzoekstraject  in  de  uiteindelijke  vorm  is 

geïnstalleerd, zeggen wij evenzeer dank. Haar vermogen om flexibel en snel kennis 

te nemen  van de  complexe en deels  technische materie, past bij de dynamische 

omgeving van het internet. Ze vormt een mooi voorspel voor waar het feitelijk om 

gaat: effectvolle actie! 

 

Oss, augustus 2010 

 

Wynsen Faber 

Sjoerd Mostert 

Jelmer Faber 

Noor Vrolijk 
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Hoofdstuk 1 Introductie 

De snelheid van communicatie en de mede als gevolg daarvan snel veranderende 

en  globaliserende  samenleving  is  voor  menig  beleidsdocument  en 

onderzoeksrapport  een  relevant  vertrekpunt.  Onze  afhankelijkheid  van 

elektronische  verbindingen  en  middelen  is  groot.  En  daarmee  ook  de 

kwetsbaarheid. Op dat laatste wordt in tal van campagnes uit preventief oogpunt 

gewezen.  Een  belangrijk middel,  juist  omdat  de  opsporing  van  cybercrime  ten 

opzichte  van  klassieke  criminaliteit  zoveel  extra  complicaties  kent.  Het 

territorialiteitsbeginsel geeft weinig houvast als dader 1  in Moskou zich bedient 

van  door  Chinese  dader  2  in  50  landen  gestolen  creditcardgegevens  en  er  een 

door  Amerikaanse  dader  3  gecreëerd  zombienetwerk  op  nahoudt  van  65.000 

computers  eveneens  verdeeld  over  tal  van  landen,  met  behulp  waarvan 

miljoenen phishing mails worden verzonden met een door dader 4 ontwikkelde 

phishing  ‘Do  it  yourself’  kit,  en  de  opbrengsten  worden  teruggesluisd  via 

geïnfecteerde servers  in meerdere  landen. De cybercriminelen maken dankbaar 

gebruik van deze  territorialiteitsverwarring. Soms via  ingewikkelde geschakelde 

criminele  gedragingen,  maar  in  het  geval  van  Nigerianenscam  ook  heel 

eenvoudig:  de  crimineel  in  Nederland  benadert  vooral  slachtoffers  in 

bijvoorbeeld  Engeland  en  diens  ‘collega’  in  Engeland  vooral  slachtoffers  in 

Nederland.  Op  die  manier  spelen  zij  in  op  het  geringe  enthousiasme  dat  de 

autoriteiten  van  beide  landen  zullen  voelen  bij  opsporing  en  vervolging  op 

andermans grondgebied.  

 

Tegen deze achtergrond  is het ontwerp van een  ‘Nationale  Infrastructuur Tegen 

Cybercrime’  (NICC)  in  2006  tot  stand  gekomen. Met  als  centraal  doel  om  juist 

vanwege  de  moeizame  verhouding  tussen  cybercrime  en  het 

territorialiteitsbeginsel  te  komen  tot  andere  middelen  voor  effectieve 

beïnvloeding  dan  uitsluitend  het  strafrecht.  Een  noodzakelijkheid  die  wordt 

versterkt door de beperkt beschikbare opsporings‐  en  vervolgingscapaciteit, de 

lastige bewijsbaarheid van delen van de cybercrime en de geringe doorwerking 

van  het  Nederlandse  strafrecht  op  het  geheel  van  bij  cybercrime  betrokken 

daders.  

 

De  principes  van  het  ontwerp  van  de  Nationale  Infrastructuur  hebben model 

gestaan voor het design van het onderzoek naar hypothesen van cybercrime en 
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haar  daders. Dit  zogenaamde NICC‐actieonderzoek  had  als  doel  om  de  nieuwe 

denkwijze  achter  de  Nationale  Infrastructuur  in  de  praktijk  te  beproeven, 

alvorens  tot  structurele  oplossingen  te  besluiten. Gaandeweg het onderzoek  is 

dat doel gaan schuiven in de richting van het ontwikkelen van inzicht in de modus 

operandi (MO’s) van cybercrime en kenmerken van haar daders. 

 

Dit  introducerende  hoofdstuk  zet  de  probleemstelling  uiteen  waarop  het 

onderzoek  is  gefundeerd,  om  over  te  gaan  op  het  onderzoeksdesign  en  te 

eindigen met een leeswijzer. 

 

 

1.1 Probleemstelling 
 

Doelstelling 

Onder  de  vlag  van  het  toenmalige  NPAC2‐project  is  een  ontwerp  gemaakt  voor 

gestructureerde  informatiedeling  rond  cybercrime  dat  de  uitwisseling  van 

informatie  tussen  ongelijksoortige  actoren  faciliteert  en  een  aantal  risico’s  dat 

daarmee mogelijk samengaat, minimaliseert (Faber, Mostert, & Oude Alink, 2006). 

Het  ontwerp  vertrekt  vanuit  de  basisveronderstelling  dat  vergaande 

informatiedeling  en  het  op  elkaar  betrekken  van  gegevens  uit  uiteenlopende 

bronnen  leidt  tot  een  effectievere  aanpak  van  het  probleem  cybercrime. 

Vooralsnog ging het om een theoretisch ontwerp. De onderliggende principes van 

dat  ontwerp waren  ontleend  aan wetenschappelijk  onderzoek  van multi‐agency‐

vraagstukken  in de sfeer van de rechtshandhaving (Faber, 2004), maar waren niet 

beproefd op de thematiek van cybercrime en de omgevingen waarin dit thema zich 

voordoet en getracht wordt het tegen te gaan. Bij de opdrachtgever van het NICC3‐

programma, de rechtsopvolger van het NPAC, bestond de wens om het ontwerp in 

de praktijk toe te passen en om na te gaan of het ontwerp ook daadwerkelijk tot de 

veronderstelde positieve effecten zou  leiden. Zo  ja, dan werd ook gevraagd om  in 

te  vullen  op welke  wijze  het  werken  volgens  het  ontwerp  zou  kunnen  worden 

geïnstitutionaliseerd. 

Met  het  NICC‐actieonderzoek  is  getracht  aan  de  wens  van  de  opdrachtgever 

tegemoet  te  komen.  In  een  actieonderzoek  laat  de  onderzoeker  zijn  doorgaans 

afstandelijke houding varen en probeert juist door handelend optreden verbanden 

                                                                 
2
 NPAC: Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing Project Aanpak Cybercrime. 

3
 NICC: Nationale Infrastructuur tegen CyberCrime. 
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te  leggen  en  conclusies  te  trekken.  Aanvankelijk  was  het  de  bedoeling  om  het 

ontwerp voor  informatiedeling  in de sfeer van cybercrime  in de dagelijkse praktijk 

toe  te  passen,  onder  gelijktijdige  bestudering  van  de  inhoudelijke  en 

veranderkundige  effecten.  Een  andere  ontwikkeling  sloot  daar  nauw  op  aan. 

Halverwege  het  jaar  2007  ontstond  bij  het  WODC4  de  behoefte  aan  verdere 

toetsing en verdieping van de geïnventariseerde daderkenmerken zoals die uit een 

in  2008  verschenen  literatuurstudie  (Hulst  &  Neve,  2008)  naar  voren  waren 

gekomen5. De methodiek die het WODC daarbij  voor ogen  stond  kwam overeen 

met de aanpak van delen uit het actieonderzoek. Besloten werd om het  lopende 

NICC‐actieonderzoek  en  de  onderzoekswens  van  het WODC  met  elkaar  in  één 

onderzoek  te  combineren.  Met  als  doel  ‘een  bijdrage  leveren  aan  preventie, 

handhaving en toezicht, opsporing en vervolging van hightech crime.’  

 

Centrale vraagstelling 

Het NICC onderzoek voorzag  in het opstellen van hypothesen over de kenmerken 

van  daders  en  hun  gedragingen.  De  centrale  vraagstelling  voor  het 

gemeenschappelijke NICC/WODC‐onderzoek vloeide daaruit voort:  

 

Welke  hypothesen  over  kenmerken  van  daders  van  cybercrime  en  de  door  hen 

gepleegde  delicten,  kunnen  dienen  als  basis  voor  beïnvloeding,  tegenhouden  of 

opsporing? 

 

Bij wijze van eerste operationalisatie is de centrale vraagstelling opgesplitst in een 

aantal  relevante  inhoudelijke deelvragen en  is  er  een  aantal meer beleidsmatige 

deelvragen aan  toegevoegd waarvan de beantwoording niet  zozeer bijdraagt aan 

de vorming van hypothesen als wel betrekking heeft op de bruikbaarheid van die 

hypothesen voor beleid en strategie.  

 

Deelvragen 

1. Wat is bekend over de werkwijze, organisatiegraad en specialisatie van de 

daders  van  de  verschillende  verschijningsvormen  van  cybercrime  en 

hoe/waar zijn hiervoor aanwijzingen te signaleren? 

2. Wat  is  er  op  grond  van  de  Nederlandse  registraties,  onderzoeken  en 

strafdossiers  te  concluderen  over  daderkenmerken  en  delictsoorten  van 

cybercrime? 

                                                                 
4
 Wetenschappelijk Onderzoek‐ en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie. 

5
 Verkorte startnotitie WODC ‘Risico‐indicatoren van high‐tech crime: daderkenmerken en werkwijzen’, 

22 november 2007. 
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3. Welke  typen  (mogelijke)  daders  zijn  er  te  traceren,  welke  kenmerken 

(sociaaldemografisch, motivatie, gedrag, gebruikte hulpbronnen, criminele 

carrière) typeren (mogelijke) daders (patroonherkenning)? 

4. In  hoeverre  houden  (de  verschillende  typen)  daders  zich  (tegelijkertijd) 

met meerdere vormen van cybercrime bezig? 

5. Welke verschijningsvormen van  cybercrime  zijn aan  te merken als  ‘witte 

vlekken’ in termen van kennis over daders? 

6. Hoe  kunnen  typologieën  en  inzichten  in  daderkenmerken  bruikbaar  en 

nuttig  zijn/worden  bij  de  bestrijding  (preventie,  opsporing,  handhaving, 

vervolging) van cybercrime? 

7. Zijn daderkenmerken en criminele activiteiten zodanig gerelateerd dat er 

risicoprofielen  kunnen worden  aangegeven  of  ontwikkeld?  Zo  ja, welke 

profielen zijn dat?  

 

De beantwoording van deze vragen diende voor het NICC  ter beoordeling van de 

wenselijkheid van vormen van operationele informatiedeling tussen partijen die bij 

de  bestrijding  van  cybercrime  betrokken,  of  te  betrekken,  zijn.  Voor  het WODC 

vormde het een basis ter beoordeling van de bruikbaarheid van dadertypologieën 

en risicoprofielen voor de opsporing en ter mogelijke aanvulling van de bevindingen 

uit  de  literatuurstudie  van  Van  der  Hulst  &  Neve  (2008).  In  beide  gevallen  is 

beantwoording  bedoeld  om  specifiek  crimineel  gedrag  te  kunnen  onderscheiden 

van bonafide gedrag zonder het reguliere communicatieverkeer en haar gebruikers 

te treffen. 

 

Onderzoeksbeperking 

Een belangrijke beperking voor het onderzoek is dat het heeft moeten plaatsvinden 

in Nederland. De bronnen van veel cybercrime en daarmee ook de bestrijding aan 

die bron, zijn terug te voeren op andere  landen dan Nederland. De productie van 

kinderporno  wordt  bijvoorbeeld  sterk  herleid  naar  Roemenië,  Hongarije  en 

Bulgarije  en  de  oorsprong  van  phishing  en  creditcardfraude wordt  gesitueerd  in 

Rusland. Kennisname van bijvoorbeeld onderzoeksdossiers uit deze  landen  is niet 

mogelijk  geweest,  evenmin  als  het  in  persoon  consulteren  van  inhoudelijk 

deskundigen uit o.a. deze landen. Dat is een bepalend gemis als we alleen al afgaan 

op de kennis die door Nederlandse deskundigen is ingebracht over delen van MO’s 

die  zich binnen hun gezichtsveld voordoen en die niet uit boeken  is af  te  leiden. 

Slechts  ten  dele  kon  dit  gemis  worden  gecompenseerd  door  uitgebreide 

internetresearch. 
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1.2 Operationalisatie 
 

Na een eerste operationalisatie  in deelonderzoeksvragen,  is het onderzoek verder 

ingekaderd qua begripsbepaling en focus. 

 

Het begrip cybercrime 

De  literatuurinventarisatie  van  het  WODC  (Hulst  &  Neve,  2008)  spreekt  een 

voorkeur  uit  voor  het  hanteren  van  de  term  hightech  crime  in  plaats  van 

cybercrime  vanwege  het  bredere  en  dynamische  perspectief  ‘dat  beter  zou 

aansluiten  bij  de  snelle  technologische  ontwikkelingen’  (p.37).  Ondertussen,  in 

navolging van Furnell (2001) ook constaterend, dat  in wetenschap en praktijk een 

arsenaal aan terminologie wordt gebruikt, dat zorgt voor  ‘verwarring, willekeurige 

toepassing en overlap’. Waarop dit gebrek aan eenduidigheid mogelijk  is  terug  te 

voeren, blijft binnen het onderzoek impliciet.  

Op  basis  van  de  vele  definities  die  wij  onder  diverse  actoren  in  het  veld  zijn 

tegengekomen, stellen wij in de eerste plaats vast dat de keuze voor een bepaalde 

definitie sterk afhangt van de toepassing in het kader waarvan een definitie wordt 

gehanteerd. Of  anders  gezegd:  het  is moeilijk  zo  niet  onmogelijk  een  algemene 

eenduidigheid te bereiken over bijvoorbeeld het onderscheid  in cybercriminaliteit 

en  computercriminaliteit  als  men  zich  niet  afvraagt  waaraan  dat  onderscheid 

dienstbaar moet  zijn. Voor  bijvoorbeeld  de  bestrijdingspraktijk  is  het  van weinig 

betekenis om botnets als computercriminaliteit te beschouwen waar die nooit op 

zichzelf  staan  maar  altijd  een  MO  vormen  voor  iets  anders  zoals  o.a. 

creditcardfraude  (cybercriminaliteit  volgens  het  WODC‐rapport)  of  phishing 

(computercriminaliteit volgens het WODC‐rapport). Daarmee maken we een opstap 

naar  een  eigen  afbakening  die  vooral  is  ingegeven  door  wat  met  het  NICC‐

onderzoek  voor  ogen  stond:  het  waar  mogelijk  creëren  van  inhoudelijke 

samenhang in de feitelijke bestrijding (waartoe voor dit moment gemakshalve ook 

tegenhouden  en  voorkomen  worden  gerekend)  van  een  aantal  in  het  oog 

springende delicten. Die samenhang en vooral de feitelijkheid, vraagt om een sterk 

functionele  invalshoek  en  een  daarop  aansluitende  definitie.  Tegen  deze 

achtergrond  is  cybercrime  in  dit  NICC‐onderzoek  kortweg  gedefinieerd  als 

internetgerelateerde  criminaliteit.  ‘Criminaliteit’,  eerder  gebruikt  in  de  betekenis 

van  onrechtmatigheid,  dan  volgens  het  criterium  van  strafbaarstelling  of 

strafwaardigheid zoals centraal staat in de door het KLPD gehanteerde definitie van 

cybercrime  als  ‘elke  strafbare  en  strafwaardige  gedraging,  voor  de  uitvoering 

waarvan  het  gebruik  van  geautomatiseerde  werken  bij  de  verwerking  en 

overdracht van gegevens van overwegende betekenis is’. Onder strafwaardig moet 

worden verstaan:  ‘gedrag waarvan verwacht wordt dat het binnen afzienbare  tijd 
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strafbaar wordt gesteld’ (Mooij & Werf, 2002). 

Clustering cybercrime 

Waar  men  in  het  onderzoeksveld  verschijningsvormen  van  cybercrime  vooral 

presenteert  als  zelfstandige delicten,  is  in dit onderzoek  zoveel mogelijk  gezocht 

naar  samenhang. Eén  van de onderliggende argumenten heeft  te maken met de 

urgentiebeleving  zoals die  in het veld  is aangetroffen. Spam als  zelfstandig delict 

beschouwd, kan nauwelijks rekenen op prioriteit onder bestrijders en spreekt qua 

veroorzaakte schade weinig tot de verbeelding. Wordt spam gezien als onderdeel 

van  de  MO  in  het  kader  van  bijvoorbeeld  phishing,  dan  ontstaat  ineens  een 

tegenovergesteld  beeld;  zowel  qua  ernstbeleving,  als  de  onderliggende  schade. 

Binnen  de  grenzen  van  ons  onderzoek  zijn  drie  clusters  van  samenhangende 

vormen  van  cybercrime  onderscheiden  waarbij  de  aard  van  de  samenhang 

overigens per cluster verschilt.  

 

Gegevensdiefstal en misbruik 

Het  eerste  cluster  is  gevormd  rond  het  delict  phishing  waarbij  spam,  spoofing, 

pharming,  defacing,  malware  of  aanverwante  begrippen  in  een  gezamenlijke 

context  van  gegevensdiefstal  en misbruik  zijn  geplaatst. De  schade  van dit  soort 

delicten is vooral fysiek en economisch. 

 

Kinderporno, grooming 

Het tweede cluster is gevormd rond delicten die niet zozeer fysieke of economische 

schade  met  zich  meebrengen  als  wel  psychologische.  De  vervaardiging  van 

kinderporno  en  grooming  grijpt  diep  in  op  de  persoonlijke  en  lichamelijke 

integriteit  van  slachtoffers  en  hun omgeving. Vanwege die  gezamenlijke  noemer 

zijn  ze  bijeengebracht  in  hetzelfde  cluster,  waaronder  ook  niet  specifiek  in  dit 

onderzoeksrapport beschreven vormen als internetstalking en cyberpesten kunnen 

worden  begrepen. Dat  heeft  overigens  ook  een  risico:  door  ze  binnen  hetzelfde 

cluster  te  presenteren  kan  de  indruk  ontstaan  dat  ze  zich  in  de  praktijk  ook 

samenhangend  voordoen. Voor  grooming  en  kinderporno  kan dat ook  zeker het 

geval zijn, maar cyberpesten bijvoorbeeld staat vooral ook op zichzelf. Hoewel niet 

beschreven in dit rapport, zijn mogelijke interventies wel deels aan elkaar verwant. 

 

Internetfraude 

Het derde cluster is gevormd door de criminaliteit waarbij het internet functioneert 

als economische handelszone. Internetfraude vormt de focus van dit cluster en dan 

specifiek de advance‐fee internet fraud (of voorschotfraude). 

 

Ook voor de clusterindeling geldt dat ze vooral bruikbaar moet zijn in het kader van 

de  te  beantwoorden  vraagstelling.  De  indeling  heeft  weinig  wetenschappelijke 
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pretentie, ook al is een belangrijk deel van wat we maatschappelijk aan cybercrime 

tegenkomen  er  in  onder  te  brengen.  Onder  elk  van  de  clusters  kunnen  meer 

vormen  van  cybercrime  worden  geschaard  dan  in  dit  rapport  plaatsvindt.  De 

indeling moet dan ook vooral worden gezien als hulpmiddel voor de afbakening van 

het  onderzoek,  die  bovendien  recht  doet  aan  een  aantal  categorieën  van 

cybercrime die de Directie Rechtshandhaving  en Criminaliteitsbestrijding  van het 

Ministerie van  Justitie, als opdrachtgever van het WODC, graag  in het onderzoek 

betrokken zag.  

 

 

1.3 Theoretisch kader 
 

Het  onderzoek  op  zichzelf,  de  gevolgde  methodiek  en  de  wijze  van  notatie  in 

diverse  modellen  kunnen  worden  gekarakteriseerd  als  een  systeemtheoretische 

benadering.  Deze  benadering  ziet  gedrag  niet  alleen  als  context‐afhankelijk 

(bestudering van de  relaties  tussen het  te bestuderen  fenomeen en de omgeving 

zijn  voorwaardelijk  om  dat  gedrag  te  kunnen  plaatsen), maar  ook  als  emergent 

waarbij een als geheel beschouwd systeem zich anders gedraagt dan de opgetelde 

delen  waaruit  dat  systeem  bestaat.  In  het  onderzoek  is  deze  benadering 

omgekeerd  gebruikt  door  vanuit  de  bekende  totale  functie  van 

voortbrengingsprocessen  van  cybercime  de  onbekende  schakels  binnen  die 

processen te construeren. 

 

De bedrijfskundige, logistieke en functionele benadering in dit onderzoek, met een 

grote nadruk op exploratie, is o.a. terug te voeren op de Soft System Methodology 

van Checkland  (Checkland & Scholes, 1990). Op zichzelf staat die volledig  los van 

het tegengaan van criminaliteit. Toch heeft de benadering ook in deze context haar 

meerwaarde bewezen. In eerste instantie binnen een laboratoriumexperiment met 

ongebruikelijke  transacties  (Faber,  2004)  gevolgd  door  een  uitgebreid 

exploratieonderzoek  naar  de  aard  en  omvang  van  11  criminaliteitsterreinen  op 

Curaçao  en  Bonaire  (Faber,  Mostert,  Nelen,  &  la  Roi,  2006).  Daarna  heeft 

toepassing zich verbreid, om vervolgens uit te kristalliseren  in een methodiek  (zie 

volgende  paragraaf)  die  is  terug  te  vinden  in  een  informatiedelingmodel  (het 

‘bloemblaadjesmodel’)  zoals ontworpen  voor het NPAC  (Faber, Mostert, & Oude 

Alink, 2006). De  aangehaalde onderzoeken hebben  aangetoond dat  vele partijen 

vaak  zonder  zich daarvan bewust  te  zijn, over  stukjes  informatie beschikken  van 

MO’s en daders. Bundeling van die  stukjes  leidt  tot betekenisvolle  informatie die 

meer is dan de som van de afzonderlijke delen. Hierdoor kunnen meer delicten en 
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daders worden opgespoord c.q. vroegtijdig worden beïnvloed.  In de aangehaalde 

onderzoeken bleken partijen niet alleen vergaand bereid om die  informatie uit  te 

wisselen, maar was die uitwisseling ook duidelijk in relatie te brengen tot een eigen 

belang.  Dankzij  de  gerichte  hypothesen  was  in  het  aangehaalde  onderzoek 

betreffende Curaçao/Bonaire, het malafide handelen te scheiden van het bonafide, 

met als groot voordeel dat de bestrijdingsaandacht ook daadwerkelijk kon worden 

gefocust op de ‘kwaden’; daarbij de ‘goeden’ ongemoeid latend. Met het afnemen 

van het risico dat de ‘goeden’ worden getroffen, nam de bereidheid tot het delen 

van  informatie  sterk  toe en als gevolg daarvan ook de kwaliteit en bruikbaarheid 

van  die  informatie.  Bovendien  kon  die  informatieuitwisseling  binnen  de 

uitzonderingen worden  gebracht waarin  juridische  kaders  vaak  voorzien  als  het 

gaat om het beschikbaar stellen van gegevens in het geval van evident misbruik. 

 

De  gedachte  achter  zogenaamde  barrièremodellen6,  dat  plegers  van 

cybercriminaliteit  zijn  te  ontmoedigen  door  het  hen  moeilijk  te  maken  op  die 

elementen van hun MO’s die hoge kosten en een geringe vervangbaarheid met zich 

meebrengen,  is  terug  te  voeren  op  de  economische  transactiekostentheorie 

(Williamson,  1981).  De  productieactiviteiten  van  cybercrime  zijn  te  zien  als 

transacties en zullen volgens deze theorie plaatsvinden waar de kosten het  laagst 

zijn. Kosten zijn niet alleen financiële uitgaven, maar bijvoorbeeld ook risico’s als de 

kans op ontdekking. Op  twee manieren  is dit principe  in het onderzoek gebruikt. 

Enerzijds om bepaalde  criminele handelingen  te  koppelen  aan  landen of  locaties 

waar  ze  vermoedelijk  goedkoop  en  ongestoord  plaatsvinden,  en  anderzijds  om 

zwakke plekken te  lokaliseren  in de voortbrengingsprocessen van cybercrime, met 

een geringe vervangbaarheid.  In wezen  is de transactiekostentheorie ook de basis 

voor de denkwijze  achter barrièremodellen, ook  al  zullen Bachrach en Baratz  als 

grondleggers van deze modellen andere  toepassingen voor ogen hebben gestaan 

(Bachrach & Baratz, 1970). Hun barrièremodel bestond namelijk uit een bestuurlijk 

agendavormingsmodel  waarin  systematisch  aandacht  wordt  gegeven  aan  de 

tegenspoed die een bepaald thema op zijn weg van latente behoefte tot uitgevoerd 

beleid kan tegenkomen. 

 

Passend bij de functionele en bedrijfskundige benadering vann dit onderzoek, zijn 

twee  criminologische  theorieën  als  uitgangspunt  gehanteerd:  de  rationele 

keuzetheorie en de gelegenheidstheorie. Bij de  rationele  keuzetheorie wordt een 

dader  vooral  gezien  als  berekenend  en  calculerend  (homo  economicus).  Het 

                                                                 
6
 Het  opwerpen  van  barricades  tegen  preferente  criminele  handelingen  en  de wegen waarlangs  die 

handelingen worden uitgevoerd. 
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winstoogmerk  achter  criminaliteit  staat  centraal. Winst moet  in  dit  geval  breed 

worden uitgelegd als elke vorm van opbrengst, die moet opwegen tegen de risico’s 

of kosten. Voor de producent van kinderporno bestaat die opbrengst uit geld; voor 

de  downloader  van  kinderporno  bestaat  ze  uit  bevrediging  van  een  seksuele 

prikkel. De gelegenheidstheorie kent ongeveer eenzelfde vertrekpunt, maar focust 

op het  geheel  aan  situationele omstandigheden die de  kans op het plaatsvinden 

van een delict bevorderen of  juist verminderen  (Bovenkerk & Leuw). Criminaliteit 

vindt volgens deze benadering plaats omdat er de gelegenheid toe is (occupational 

crime) en niet omdat de persoon crimineel van aard is. Zoals de internetmarketeer, 

die  zijn  reguliere  bedrijfsvoering  qua  kennis  en  activiteiten  vrijwel  zonder 

aanpassing ook gebruikt  voor  illegale doeleinden waaronder het  verspreiden  van 

spam. Waar het aan feitelijke kennis van ‘dark number’ of ‘unknown offender’ van 

de onderzochte cybercrime vormen ontbrak, is voor het opstellen van hypothesen 

veelvuldig gebruik gemaakt van de gelegenheidstheorie. Bijvoorbeeld over daders 

als de opgevoerde  internetmarketeer, die met hun  activiteiten meeliften op hun 

legale,  reguliere,  bedrijfsvoering.  Wellicht  zelfs  in  dusdanige  mate  dat  diens 

reguliere  bedrijfsvoering  voornamelijk  nog  dient  om  de  illegale  activiteiten  te 

maskeren.  Bij  de  hypothesevorming  is  vaak  gezocht  naar  juist  die  variabele  of 

variabelen die discrimineren naar bijvoorbeeld de professionele  fotograaf die zich 

niet inlaat met kinderporno en degene die dat wel doet. 

 

Voor  de  onderzoekbaarheid  van  onze  probleemstelling  hebben  deze  twee 

theorieën  als  voordeel  dat  zij  uitgaan  van  het  concrete  dynamische  gedrag  van 

daders,  in  plaats  van  bijvoorbeeld  meer  statische  persoonlijkheids‐  of 

sociaaldemografische  kenmerken.  Dat  sluit  goed  aan  op  de  wens  binnen  het 

actieonderzoek  om  onrechtmatige  activiteiten  en  hun  plegers  administratief  te 

detecteren in grote gegevensbestanden. 

 

 

1.4 Werkwijze 
 

Hypothesis Directed Intervention® (HDI) 

Qua onderzoeksvorm  is aansluiting gezocht bij de HDI‐methodiek zoals die o.a.  is 

gehanteerd  bij  analyse  van  onveiligheid  op  de  Nederlandse  Antillen  (Faber, 

Mostert, Nelen, & la Roi, 2006). De methodiek is te zien als een concrete invulling 

van de gedachten achter  Informatie Gestuurde Opsporing, met dit verschil dat ze 

uitgaat  van  concrete  delictvormen  en  daarover  bekende  of  veronderstelde 

inzichten, zich niet beperkt tot opsporings‐ en vervolgingsinstanties en is gericht op 
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het  voortbrengen  van  werkzame  interventies.  Waar  politie  en  OM,  maar  ook 

slachtoffers,  vooral  zijn  gericht  op  afzonderlijke  cases,  worden  binnen  de  HDI‐

methode  kennis  van  mensen  en  kennis  uit  dossiers  of  systemen,  op  elkaar 

betrokken. Net zolang of zoveel totdat er zo rijk mogelijke hypothesen ontstaan die 

kennis omsluit die  in de  loop  van de  tijd  is opgedaan  en  van  veronderstellingen 

over criminele werkwijzen die worden vermoed. Uiteindelijk is het streven om door 

toetsing  het  hypothetisch  karakter  meer  en  meer  te  vervangen  door  feitelijke 

kennis  (‘knowledge  directed  intervention’).  Daarin  komt  een  belangrijke 

vooronderstelling  van  het  onderzoek  tot  uiting:  informatiedeling met  anderen  is 

een voorwaarde voor het toekennen van betekenis door afzonderlijke partijen aan 

door hen beheerde gegevens. 

 

De HDI‐aanpak bestaat uit 13 stappen waarvan de eerste vijf in het onderzoek naar 

cybercrime zijn toegepast. 

 

1. Inventarisatie van kennisbronnen en vindplaatsen  

Om  de  probleemstelling  te  onderzoeken  zijn  kennisbronnen  nodig.  De 

persoonlijke kennis van professionals die vaak in het hoofd zit, maar ook kennis 

die  onder  de  plegers  van  onrechtmatigheden  schuil  gaat,  dossiers 

(bijvoorbeeld  dossiers  van  opsporingsonderzoeken  of  klachten), 

onderzoeksrapportages  (de  uitkomsten  van  al  of  niet  wetenschappelijk 

gefundeerd  fenomeenonderzoek, criminaliteitsbeeldanalyse, dreigingsanalyse, 

risicoanalyse)  of  bestuurlijke  rapportages  (preventie‐/preparatieadviezen 

gebaseerd op  toezicht of opsporing).  In de methodiek wordt kennis uit deze 

bronnen  gebruikt  voor  twee  opvolgende  analyses.  De  eerste  maal  om  de 

probleemstelling  te operationaliseren en de  tweede maal om hypothesen  te 

toetsen. In dit onderzoek hebben we ons beperkt tot de eerste analysevorm. 

 

2. Kennisexploratie  

Zijn  bronnen  gedetecteerd  en  geïnventariseerd  dan  worden  ze  binnen  de 

methodiek vanuit vier  invalshoeken geëxploreerd  (met per  invalshoek  tussen 

haakjes het product van die exploratie):  

a. degenen die (vermoedelijk) delicten of onrechtmatigheden plegen (model 

van rollen en actoren);  

b. de wijze waarop de onrechtmatigheid plaatsvindt (model van MO’s); 

c. de oorzakelijke componenten die de MO mogelijk maken (oorzaak‐gevolg 

model), en  

d. de maatregelen,  hun  samenhang  en  veronderstelde  effecten  die  op  de 

onrechtmatigheid kunnen worden losgelaten (maatregel‐effect model). 

De substappen 2a. en 2b. zijn in het onderzoek toegepast. 
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3. Vorming detectiehypothesen  

Analyse  is  geen  doel  op  zich,  maar  stuurt  de  hypothesevorming  over 

actoren/rollen en MO aan. De inzichten zoals gegenereerd in stap 2 vormen de 

opstap voor hypothesen. Bij voorkeur zodanig geformuleerd dat actoren/rollen 

en  activiteiten  die  aan  de  hypothese  zouden  beantwoorden  een  grote  kans 

hebben  om  daadwerkelijk  betrokken  te  zijn  in  het  onrechtmatig  gedrag  van 

waaruit  de  probleemstelling  is  vertrokken.  De  methodiek  onderscheidt 

verschillende soorten hypothesen, maar in stap 3 gaat het om hypothesen ter 

detectie  van  actoren  en  van  activiteiten  die  in  relatie  staan  tot  de 

onrechtmatigheid uit de probleemstelling. 

 

4. Operationalisatie hypothesen  

Operationalisatie betekent  in dit geval het beantwoorden van de vraag welke 

gegevensbronnen nodig  zijn om welk deel  van de hypothesen  te  toetsen.  In 

stap 4  laat men  in het midden of de wenselijke gegevensbronnen ook feitelijk 

bestaan.  Vooralsnog  probeert  men  te  bedenken  over  welke  bronnen  men 

idealiter zou willen beschikken (vergelijkbaar met een ‘to‐be‐situatie’).  

 

5. Identificatie/creëren gegevensbronnen  

Waar  in  stap  4  bewust  werd  geabstraheerd  van  de  vraag  of  wenselijke 

gegevensbronnen ook daadwerkelijk bestaan, wordt in stap 5 de werkelijkheid 

weer  ingebracht.  Er wordt  onderscheid  gemaakt  in  gegevensbronnen  die  al 

bestaan  (en die men  zou willen  exploreren)  en wenselijke  gegevensbronnen 

die niet bestaan, maar die men zou willen creëren. 

 

De overige  acht, niet  gevolgde,  stappen betreffen het daadwerkelijk  toetsen  van 

detectiehypothesen,  het  ontwikkelen  en  toepassen  van  interventies,  en  het 

continue actualiseren van de hypothesen. 

 

De  output  van  HDI  bestaat  uit  hypothesen  die  vooral  beschrijven  wat  er  aan 

cybercrime is te detecteren. Hoe die detectie in zijn werk zou kunnen gaan en met 

inschakeling van welke technieken  is situatieafhankelijk en wordt niet beschreven. 

De uitkomsten worden in modellen ondergebracht (zie de toelichting bij stap 2). De 

vormgeving van die modellen is geïnspireerd op de rich picture benadering (zij het 

wat minder speels) die op zijn beurt onderdeel is van de Soft System Methodology 

(Checkland & Scholes, 1990). 

 

Veldonderzoek 

Het veldonderzoek  is de  invulling van  stap 1 en 2 uit de HDI‐methodiek en heeft 

bestaan uit interviews, inhoudsanalyse en internetresearch tot af en toe letterlijk in 
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de ‘krochten’ van het internet. Uitgangspunt vormden de volgende vragen: Wat zijn 

kenmerken van bepaalde soorten cybercrime?, Wat zijn kenmerken van de plegers?, 

Van welke MO’s bedienen zij zich?, Hoe kunnen plegers en hun activiteiten worden 

gedetecteerd?. In totaal zijn ruim 40 representanten van het veld geïnterviewd (zie 

bijlage). De inhoudsanalyse heeft plaatsgevonden op de volgende dossiers die in de 

periode van 2005 tot en met 2008 actueel waren: 

 

 122 onderzoeksdossiers  van de Opta naar  vooral  spam  en beperkt naar 

spyware7; 

 124  zaken  van  zogenaamde  4.1.9  fraude  (voorschotfraude)  gegenereerd 

door  het  samenwerkingsverband  van  de  Bovenregionale  Recherche 

Noordwest  en Midden Nederland  en  de  dienst  IPOL  van  het  KLPD  (het 

“Apollo‐onderzoek”); 

 9  bestuurlijke  dossiers  van  de  Bovenregionale  Recherche  gebaseerd  op 

opsporingsonderzoek  naar West‐Afrikaanse  netwerken  (vooral  in  relatie 

tot voorschotfraude);  

 5 complexe zaken zoals behandeld door het Team High Tech Crime van het 

KLPD (phishing, hacking en rechtshulpverzoeken); 

 3 grote opsporingsonderzoeken naar kinderporno; 

 11.274  signalen  (meldingen  en  aangiften)  uit  het 

bedrijfsprocessensysteem  (X‐pol)  van  het  politiekorps  Amsterdam‐

Amstelland  die  na  beoordeling  op  relevantie  en  gebleken  redundantie, 

konden worden  teruggebracht  tot 233  voorvallen die er  in  verschillende 

mate toe deden8. 

             

Daarnaast  is  globaal  gekeken  naar  de  honeypots9  die  Govcert  beheert.  De 

bevindingen zijn afgezet tegen honeypots die worden beheerd door de organisatie 

QNL. Beide organisaties bezitten 20 a 30 pots; QNL voornamelijk  in Nederland en 

Govcert  ook  in  onder  andere  de  Verenigde  Staten,  Latijns  Amerika,  Rusland  en 

China. 

                                                                 
7
  Onderverdeeld  naar  amateur  spam  (59%),  professionele  spam  (15%),  amateur  spyware  (1%), 

combinatie van criminele activiteiten (14%) en overige dossiers (bijvoorbeeld overgedragen aan andere 

diensten: 13%). 
8
 Van de 233 zaken hadden er 4 betrekking op chantage, 3 op huisvredebreuk, 1 op pornografie, 75 op 

bedreiging, 71 op oplichting, 19 op computercriminaliteit en 60 vielen in de verzamelcategorie ‘overig’. 

De meeste zaken kunnen getypeerd worden als amateuristisch. De meest professionele gevallen betrof 

Nigerianenfraude  en  diefstal  van  persoonlijke  gegevens.  In  vijf  zaken  werd  gebruik  gemaakt  van  

technologisch geavanceerde werkwijzen. 
9
 Computersystemen die zich bewust kwetsbaar opstellen voor cyberaanvallen. 
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De uitkomsten van de analyses waren niet bedoeld om een representatief beeld te 

geven, maar om als basis te dienen voor het samenstellen van een staalkaart van 

wat  er  in  een  aantal  varianten  van  cybercrime  aan MO’s  en  daderrollen wordt 

aangetroffen. 

 

 

1.5 Onderzoeksresultaat 
 

De beschrijvingen van MO’s en van daderkenmerken  zijn op  zichzelf hypothesen, 

evenals de wijze van detecteren van deze MO’s en daders. Sommige elementen uit 

die hypothesen zijn gebleken uit opsporingsonderzoeken, andere zijn ontleend aan 

wetenschappelijk  onderzoek  en  oordelen  van  deskundigen,  en weer  andere  zijn 

ontsproten  aan  de  creativiteit  van  de  onderzoekers.  Volgens  onze 

systeemtheoretische  benadering  gaat  het  niet  alleen  om  die  afzonderlijke 

samenstellende delen, maar vooral ook om het  inzicht dat het  totaal geeft. Men 

zou dat het plot  kunnen noemen dat niet uit de  afzonderlijke  scènes  is  te  lezen 

maar  uit  het  op  elkaar  betrekken  daarvan.  Juist  dat  plot  is  belangrijk  voor  het 

kunnen  invullen  van  de witte  vlekken  binnen  de  totale MO  van  een  cybercrime 

delict. 

 

Consistent met de ontwikkeling van de cybercrime waarop het betrekking heeft, is 

ook dit rapport niet af. Tal van onderdelen van MO’s en daderrollen konden niet of 

slechts beperkt worden voorzien van adequate hypothesen. De  lezer wordt vooral 

aangemoedigd  om  daarop  aan  te  vullen.  Ondertussen  zijn  dagelijks  duizenden 

mensen gelijktijdig aan het programmeren, ontwerpen en  implementeren binnen 

het World Wide Web.  Een  aanzienlijk  deel  daarvan  laat  zich  inspireren  door  de 

mogelijkheden tot niet toegestane zelfverrijking. Daarmee gelijke tred houden door 

middel van een schriftelijk document is ondoenlijk. Het rapport wil een basis bieden 

die aan de hand van trends en vermoedens steeds kan worden geactualiseerd als 

vorm van kenniscumulatie.  

 

Inherent aan het willen detecteren van de  cybercrime die  schuil gaat  in de  ‘dark 

number’, is de inhoud van het rapport deels speculatief. Men wil immers niet alleen 

naar  de  werkelijkheid  kijken  vanuit  wat  er  tot  op  dat  moment  in  feitelijke 

onderzoeken  aan MO’s  en  daderkenmerken  is  gebleken, maar  zo mogelijk  ook 

andere vormen die buiten het gezichtsveld  zijn gebleven, detecteren. Dat vereist 

eenzelfde  inventiviteit als waarvan de cybercrimineel  zich bedient,  zij het dat die 

zich kan concentreren op één enkele succesvolle methode zonder het hele veld van 
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cybercrime te hoeven beschrijven. De beschrijvingen en hypothesen uit dit rapport 

die daar het resultaat van zijn  laten zich  in het kader van de vraag  ‘hoe verder na 

het rapport’, aan de hand van drie vragen beoordelen: 

 

1. Is de onderliggende probleemstelling relevant? 

2. Is wat de hypothese stelt plausibel? en zo ja: 

3. Is ze de moeite van het nader onderzoeken (toepassen en toetsen) waard? 

 

 

1.6 Stramien van het rapport 
 

Aan elk van de drie cybercrime clusters is in het rapport een hoofdstuk gewijd. De 

hoofdstukken  zijn  op  dezelfde  manier  opgebouwd,  te  beginnen  met  een  korte 

begrips‐ en plaatsbepaling van wat de beschreven vorm van cybercrime inhoudt en 

hoe  die  zich mogelijk  verhoudt  tot  andere  vormen  van  criminaliteit.  Daarbij  is 

aangenomen  dat  de  lezer  niet  helemaal  blanco  staat  ten  opzichte  van  het 

onderwerp  en  wordt  voor  verdere  basale  uitleg  verwezen  naar  alternatieve 

bronnen.  

 

Vervolgens worden twee tentatieve modellen geïntroduceerd en globaal in de vorm 

van overviews  toegelicht. De modellen zijn  in het Engels opgesteld omdat het nu 

eenmaal  de  internetvoertaal  is,  deze  begrippen  het  meest  bekend  zijn,  en  de 

professionals die actief zijn met preventie en bestrijding zich vooral van deze taal 

bedienen. Het eerste model beschrijft de MO’s (en de variaties daarop) zoals die in 

relatie  tot  de  desbetreffende  verschijningsvorm  van  cybercrime  zijn  gebleken  of 

worden  verondersteld. Het  tweede model beschrijft de  verschillende daderrollen 

en hun samenhang, zoals die in relatie tot de beschreven vorm van cybercrime zijn 

onderscheiden.  Daderrollen  die  door  dezelfde  of  door  verschillende  actoren 

kunnen  worden  vervuld.  Leunend  op  deze  modellen  en  de  toelichting  per 

onderdeel,  gaan  de  hoofdstukken meer  de  diepte  in.  De MO’s  en  degenen  die 

daarin  een  rol  spelen worden beschreven. Algemene hypothesen  en hypothesen 

over detectie en daderkenmerken worden geïntroduceerd. Om deze van de overige 

tekst  te  onderscheiden,  zijn  ze  steeds  cursief  gedrukt  en  tussen  dubbele 

aanhalingstekens  geplaatst. Een  aantal elementen uit MO’s  is niet  specifiek  voor 

één vorm van cybercrime en komt bij alle drie vormen voor. Die elementen worden 

op  één  plaats  toegelicht  om  er  naar  te  verwijzen  op  het moment  dat  hetzelfde 

element ook in andere MO’s een rol speelt. 
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Het rapport sluit af met een samenvatting waarin ook de deelvragen en de centrale 

vraagstelling worden beantwoord. Daarbij wordt nadrukkelijk gereflecteerd op de 

kwaliteit  van  het  onderzoeksmateriaal,  de  bruikbaarheid  van  de  gevolgde 

methodiek en de beantwoording van de vraag ‘hoe verder’. 
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Hoofdstuk 2 Gegevensdiefstal 
middels spam/phishing 

Van  de  drie  in  dit  rapport  beschreven  vormen  van  internetgerelateerde 

cybercrime,  is phishing de meest dynamische.  In vergelijking tot kinderporno en 

advance‐fee  internet  fraud,  zijn  ook meer  van  de  verschillende  processtappen 

binnen  het  phishingproces  aan  het  internet  gerelateerd.  Het  internet  en 

internetapplicaties  worden  op  zich  gemalverseerd,  terwijl  het  internet  in  de 

andere  twee  vormen  eigenlijk  instrumenteel  gebruikt  wordt  waarvoor  het  is 

bedoeld.  Met  gebruikmaking  van  dossieronderzoek,  interviews  en  in‐depth 

internet  research,  is  het  phishingproces  over  de  onderzoeksperiode  in  kaart 

gebracht.  Phishers  bedenken  ondertussen  steeds  nieuwe  varianten  op  het 

hengelen naar gegevens waarvan een aantal  is ontdekt, maar waarschijnlijk een 

belangrijk  aantal  ook  niet.  Binnen  de  evolutie  van  deze  varianten  zijn  twee 

onmiskenbare  basisprincipes  of,  beter  gezegd,  motieven  terug  te  vinden, 

uitgedrukt  in  het  streven  van  phishers  om  steeds  onopgemerkter  voor  de 

gebruiker  gegevensstromen  af  te  tappen.  Het  hoofdstuk  begint  met  het 

beschrijven van deze principes en  illustreert die met een paar voorbeelden. Die 

vormen  de  opmaat  voor  het  definiëren  en  vooral  specificeren  van  het 

phishingproces. Volgens  het  basisstramien  is  het  hoofdstuk  opgedeeld  in  twee 

hoofdmoten. De eerste beschrijft MO’s van phishers in een aantal processtappen 

die opvallend constant zijn; ondanks de variatie per processtap. In de MO’s wordt 

onderscheid gemaakt in klassieke en meer geavanceerde phishing. Waar mogelijk 

worden  MO‐elementen  voorzien  van  hypothesen  over  de  wijze  waarop  ze 

mogelijk  kunnen  worden  gedetecteerd.  Het  onderbrengen  van  dat  soort 

hypothesen in een onderzoeksverslag, verhoudt zich moeilijk tot het dynamische 

karakter van de handelingen waarop ze betrekking hebben. Terughoudendheid is 

daarom betracht. Het  tweede deel betreft het complex aan  rollen dat  in  relatie 

tot phishing is te onderscheiden. Die rollen blijken veel minder te evolueren dan 

de  MO’s.  Beide  invalshoeken  worden  ondersteund  door  schema’s  die  inzicht 

geven  in  de  onderlinge  relatie  van  MO‐elementen  en  van  rollen. 

Procesbeschrijving en  rollencomplex zijn samengesteld uit  interviews, extracties 

uit bedrijfsprocessensystemen, onderzoeksdossiers, internetbronnen en ‘filling in 

the blanks’. Het resultaat daarvan  is voorgelegd aan een groep van Nederlandse 

anti‐phishingdeskundigen.  Hun  op‐  en  aanmerkingen  zijn  in  het  hoofdstuk 

verwerkt.  In een afsluitende paragraaf wordt  ingegaan op de  kwaliteit  van het 

onderzoeksmateriaal  en  op  de  lessen  die  uit  het  onderzoek  kunnen  worden 

getrokken qua ‘kenniscumulatie’. 
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2.1 Begrip- en plaatsbepaling phishing 
 

Voorbeelden 

Veel  e‐mailgebruikers  zullen  ooit  berichten  in  hun mailbox  hebben  aangetroffen 

zoals op de volgende pagina onder ‘Phishing MO1’ is aangegeven. Een automatisch 

vertaalde  tekst  vol  grammaticale  fouten  die  suggereert  van  een  betrouwbare 

afzender  afkomstig  te  zijn  (in  casu  een  financiële  instelling)  en die de ontvanger 

uitnodigt om op een  link  in het bericht  te  klikken. Deze  link  leidt door naar een 

tweede  pagina,  waarop  inloggegevens  moeten  worden  ingevoerd  om  het 

aangekondigde  ongemak  in  het  bancaire  verkeer  te  voorkomen.  Nog  steeds 

worden dit  soort wat  knullige  voorbeelden  van het hengelen naar  inloggegevens 

aangetroffen,  ook  al  zoekt  de  phishingwereld  continue  naar mogelijkheden  om 

phishingmethoden  te  verfijnen,  opsporing  te  bemoeilijken,  verhoogde 

veiligheidsmaatregelen  te  omzeilen,  en  vervalste  websites  steeds  verder  te 

perfectioneren.  

 

Phishing MO 1 

“Geachte klant…. 

“….Uw rekening is geblokkeerd vanwege te veel ongeldige login pogingen. U zult 
niet kunnen verzenden en ontvangen van geld totdat uw rekening is geactiveerd. 
Klik hier om blok te verwijderen uit uw rekening: 
https://mijn.ing.nl/internetbankieren/SesamLoginServlet Niet aan de blokkering van 
uw rekening zal leiden tijdelijke schorsing. Met vriendelijke groet, 
 
Technische diensten Mijn ING.” 

Bron: www.media.leidenuniv.nl/legacy/Voorbeeld_phishing_mail_ING-bank.pdf, 
laatst geraadpleegd 17 maart 2009. 

 

Al  lang gaat het phishers niet meer alleen om het achterhalen van  inloggegevens. 

Er  wordt  naar  meer  gehengeld,  bijvoorbeeld  naar  e‐mailadressen  en 

persoonsgegevens  als  basis  voor  spam‐targeting,  of  naar  game‐keys.  Zo  maakt 

spam  deel  uit  van  de MO  van  phishing  en  kan  phishing  een  basis  zijn  voor  het 

gericht  versturen  van  spam.  De  ontwikkeling  van  de  verschillende 

phishingmethoden is terug te voeren op twee onderliggende principes: 

 

1. Het streven naar niet van echt te onderscheiden communicatie waardoor 

de  nietsvermoedende  gebruiker  denkt  te  maken  te  hebben  met  een 

bonafide  instelling  in plaats van een phisher, en vertrouwelijke gegevens 
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bekend maakt. In deze vorm van klassieke phishing worden vooral e‐mails 

gebruikt om de gebruiker tot een bepaalde handeling te verleiden. Het  is 

een  'man‐in‐the‐middle'‐techniek  waarbij  de  cybercrimineel  zich  ten 

opzichte  van  de  gebruikers  voordoet  als  de  website  van  de  bank.  Hij 

onderschept de data die de rekeninghouder invult om dan vervolgens met 

deze gegevens in te loggen op de site van de echte bank. 

 

2. Het  streven naar onzichtbare afvanging van vertrouwelijke gegevens van 

een gebruiker zonder dat deze daarvan ook maar iets merkt. Bij deze vorm 

hoeft  de  klant  niets  bewust  te  doen  en  kan  het  downloaden  van  een 

willekeurig  .pdf  bestand  voldoende  zijn  om  een  PC  te  besmetten.  De 

schadelijke  code wordt  geactiveerd  zodra  de  gebruiker  de  site  van  zijn 

online  bank  bezoekt.  Deze  malware  kan  de  informatie  (login  en 

wachtwoord)  die  de  gebruiker  invoert  op  de  site  van  de  bank 

onderscheppen.  Een  voorbeeld  van  deze  techniek  wordt  ‘man‐in‐the‐

browser’  genoemd;  doelend  op  de  cybercrimineel  die  zich  onzichtbaar 

heeft  genesteld  in  de  browser  van  een  gebruiker,  waarna  die  browser 

afhankelijk van de sites die worden bezocht, een door de cybercrimineel 

voorgeprogrammeerd gedrag vertoont. 

 

Beide principes evolueren, waarbij er ook  combinaties voorkomen  zoals blijkt uit 

het volgende voorbeeld. 

 

Phishing MO 2 

“Liefe klant” 

Er worden volgordelijk twee e-mails namens een bank verspreid. De eerste is 
duidelijk niet van de bank en knullig opgesteld (’liefe klant’). In een opvolgende 
tweede mail die er strak uitziet en logo-elementen van de bank heeft, wordt aan de 
eerste mail gerefereerd onder gelijktijdig adviseren van een beveiligingsupdate die 
wordt aangeboden namens de bank. Installatie van deze update installeert 
malware. Zodra de klant de  toetsencombinatie van de website van de bank invoert, 
wordt een nepwebsite als masker over de echte site getoond. De klant merkt daar 
niets van en voert gegevens in en stelt betalingsopdrachten op. Het masker geeft 
de betalingen door aan de echte site en als de betalingsopdracht wordt ingevoerd, 
wordt een foutmelding gegeven. De klant moet opnieuw inloggen. Gedurende die 
tijd worden andere betalingsgegevens aan de reeds ingevoerde betalingen 
toegevoegd. De klant ziet deze opdrachten niet en autoriseert de ongewenste 
betalingen als het ware zelf. 

Bron: www.zdnet.nl/news/51156/weer-postbank-phish-in-omloop/, 24 november 
2005. 
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De  phisher  bedient  zich  in  dit  voorbeeld  nog  steeds  van  e‐mail  en  een  type 

boodschap waar een deel van de gebruikers argwanend tegenover zal staan. Deze 

methodiek heeft  zich dan ook verder geëvolueerd  tot het  zogenaamde  in‐session 

phishing    (Jackson Higgins, 2009). Via  links en advertenties op veel bezochte sites 

(bijvoorbeeld  pornosites  of  koopsites  van  boeken)  wordt  een  klein  programma 

(malware)  gedistribueerd  dat  checkt  of  er  feitelijk  gebankierd  wordt  op  de 

computer en als dat zo is dan verschijnt een (niet van echt te onderscheiden) pop‐

up venster dat claimt dat de sessie verlopen is en de gebruiker vraagt om opnieuw 

in te loggen. Phishers hoeven alleen maar een klein pop‐up venster te bouwen, dat 

om  gebruikersnaam  en  wachtwoord  vraagt.  Het  is  moeilijk  om  daar  niet  in  te 

trappen. Men  is  immers  feitelijk  aan  het  bankieren  en  krijgt  dan  een  volstrekt 

vertrouwd scherm te zien dat iets volkomen redelijks vraagt.  

 

Definitie 

Phishing  staat oorspronkelijk  voor  ‘password harvesting  fishing’, maar  elke  vorm 

van  vissen/hengelen  via  internet met  als  doel  het  verkrijgen  van  vertrouwelijke 

informatie van  slachtoffers valt onder phishing. Het kan hierbij o.a. gaan om het 

achterhalen van creditcardgegevens (de combinatie van nummer, verloopdatum en 

veiligheidscodes), het verkrijgen van  inlogcodes voor spellen of het verkrijgen van 

toegang  tot  bankgegevens  van  derden.  Bij moderne  phishing  is  in  toenemende 

mate  geen  actie  meer  nodig  van  de  gedupeerde.  De  ontwikkeling  waarbij  het 

verschil tussen echte en valse betalingen steeds kleiner wordt, is nog lang niet ten 

einde. De verschillende voorkomende varianten laten zich op een aantal manieren 

ordenen (Chawki, 2006). 

 

Dragnet phishing 

Grote hoeveelheden e‐mails, die door het gebruik van logo’s e.d. afkomstig lijken te 

zijn van een bestaande instelling, die breed en ongericht worden verzonden (spam) 

en via links doorleiden naar eveneens echt lijkende websites (spoof) die vragen om 

gebruikersgegevens  in  te  voeren. De phisher die  zich  van deze methode bedient 

vertrouwt  op  de  kwaliteit  van  de misleidende  informatie  en  het  feit  dat  er  zich 

onder de adressanten  in  ieder geval een aantal mensen bevindt dat klant  is bij de 

nagebootste instelling. 

 

Spear‐phishing (‘Rod‐ and‐ Reel’ methode) 

Doelgerichte  vorm  van phishing op  specifieke doelgroepen waarvoor de phishing 

boodschap  (mail)  inhoudelijk  en  qua  vormgeving  specifiek  van  die  doelgroep 

afhankelijke elementen bevat, zodat ze afkomstig lijkt van een collega, een bekend 

bedrijf, een klant etc.  

 



   
37 

Gillnet phishing 

Gilnetting wordt door echte vissers gebruikt om alleen een bepaalde vissoort in hun 

netten te vangen, zonder ongewenste bijvangst. Binnen de context van het internet 

staat het voor een op social engineering gebaseerde vorm van malware distributie 

(Trojan)  die  specifiek  aansluit  op  bijvoorbeeld  aangeslotenen  bij  een  specifieke 

bank. 

 

Pharming 

Pharming (password farming) bestaat uit het misleiden van internetgebruikers door 

hun  verkeer met  een bepaalde  server ongemerkt om  te  leiden naar  een  andere 

server. Bij pharming wordt een DNS‐server aangevallen en wordt het internetadres 

van  een  bepaalde  domeinnaam  gewijzigd.  Dat  vraagt  overigens  om  de 

deskundigheid  van  een  hacker.  De  nietsvermoedende  surfer  typt  het  bekende 

webadres in, maar komt op een nagebootste site terecht. Indien dit bijvoorbeeld de 

site  van  een  bank  is,  dan  kan  een  kwaadwillige  hacker  vervolgens  gevoelige 

gegevens aan de gebruiker ontfutselen. Pharming  is  in beginsel mogelijk door een 

kwetsbaarheid  in  de  DNS‐server  software.  DNS‐servers  zijn  servers  die 

domeinnamen omzetten in werkelijke IP‐adressen die bestaan uit negen cijfers.  Als 

een hacker er  in slaagt de tabel van een DNS‐server te wijzigen, kan de gebruiker 

door het intypen van de domeinnaam op een heel andere webserver belanden. De 

internetgebruiker merkt hier niets van, ook anti‐ virus programma's of anti‐spyware 

software beschermen niet tegen pharming.  

 

‘Hack and Pier’ Phishing 

In tegenstelling tot de vorige vormen waarbij de phisher aan gegevens probeert te 

komen buiten de  financiële  instelling om, nestelt de  ‘hack  and pier’ phisher  zich 

binnen de financiële instelling zelf (Spamfighter, 2008). Door gebruik te maken van 

kwetsbaarheden  in  reguliere  software,  verankert  de  phisher  zich  in  de  originele 

website  van  de  financiële  instelling  en  toont  in  die  site  bijvoorbeeld  pop‐ups 

(Westervelt, 2009). Naar analogie van de andere twee vormen (‘man‐in‐the‐middle’ 

en ‘man‐in‐the‐browser’), zouden we dit kunnen typeren als ‘man‐in‐the‐target’. 

 

Spam 

Spam  is de verzamelnaam voor alle ongewenste  (massa)post. Spam  is van origine 

een methode  om  snel  en  simpel  een  groot  publiek  te  bereiken  voor marketing 

doeleinden. Vrijwel iedereen zal de enveloppen kennen (vaak gericht geadresseerd) 

met  ‘uw persoonlijke geluksnummer’ of  ‘Gefeliciteerd mijnheer/mevrouw …...’ De 

bekende  Nigerianenfraude  (4.1.9‐scam)  borduurt  voort  op  deze  aanpak  door 

bijvoorbeeld  erfenissen  in het  vooruitzicht  te  stellen nadat de  ‘gelukkige’  kosten 

heeft  voldaan.  Tegenwoordig  is  spam  steeds  vaker  een  onderdeel  van 
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ingewikkelder vormen van cybercrime. Geschat wordt dat van al het elektronische 

postverkeer ongeveer 80‐90 % bestaat uit spam. Spam heeft zich net als de gehele 

virtuele wereld  snel  ontwikkeld. Ook  op  fora,  in messaging  programma’s  en  via 

video websites wordt spam verspreid. Spam  is zeer populair door de  lage kosten, 

de  grote  reikwijdte  (een  spammer  kan  rendabel  miljoenen  spamberichten 

versturen om  slechts één product  te  verkopen) en het  feit dat  spammen  in  veel 

landen geen misdrijf is. Spam is steeds meer een onderdeel geworden van de MO’s 

om andere delicten zoals phishing te plegen. Vanuit dat perspectief wordt spam in 

dit hoofdstuk ook behandeld. 

 

 

2.2 Modus operandi 
 

Het  hoofdproces  van  phishing  is  ondergebracht  in  12  stappen  (zie  Figuur  1). De 

volgordelijkheid die het schema suggereert  is  logisch, maar niet dwingend.  In het 

schema  is  onderscheid  gemaakt  tussen  de meer  klassieke  vormen  van  phishing 

waarin  de  phisher  zich  vermomt  als  een  betrouwbare  instelling  en  de  gebruiker 

probeert te verleiden tot een bezoek aan een nepwebsite, en  meer ‘sophisticated’ 

phishing waarin malware de hoofdrol  speelt en de gebruiker  vrijwel of helemaal 

onbewust betrokken raakt in phishing.  

 

2.2.1 Klassieke phishing 

Als eerste moet een phisher zijn doelwit bepalen [1]. Samen met de hulpmiddelen 

die hij binnen zijn bereik heeft, dicteert deze keuze ook voor een belangrijk deel de 

andere  activiteiten  in het hoofdproces. Omdat  linksom of  rechtsom het  internet 

een  belangrijke  rol  speelt,  zal  de  phisher  zijn  MO  moeten  ondersteunen  door 

webdocumenten en websites. Die moeten worden ontworpen  [2]. Zelden zal een 

phisher alle daarvoor benodigde hulpmiddelen of technische ondersteuning zelf in 

huis hebben. Door inschakeling van derden voorziet hij zich van adressen, diensten 

en/of  faciliteiten  [3a‐3c].  In  de  klassieke  vorm  is  een  domeinnaam  nodig  om 

gebruikers te misleiden en hun internetverkeer om te leiden naar een fakewebsite 

[4]. Om  toegankelijk  te  zijn, moet  die  site  ergens  op  een  internetserver worden 

gehost [5]. Hij uploadt de nepsite naar deze server [6]. Die staat vanaf dat moment 

klaar om slachtoffers te ontvangen. De phisher had al een keuze gemaakt op welke 

slachtoffers hij zich wil  richten.  In dit stadium van het proces,  is het zaak om die 

slachtoffers daadwerkelijk  te gaan benaderen, bijvoorbeeld met een e‐mail. Voor 

het bezorgen van die mail maakt de phisher gebruik van faciliteiten van derden om 
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zelf buiten  schot  te blijven  [7a]. De phisher moet nog wel aangeven naar wie de 

mail moet worden verzonden. Na verzending is het wachten op slachtoffers die op 

de mail  ingaan en bijvoorbeeld hun  inloggegevens van de bank op de nepwebsite 

intypen  [8].  De  phisher  haalt  die  gegevens  vervolgens  naar  zich  toe  [9a]  en 

misbruikt ze bijvoorbeeld om een bankrekening leeg te halen of om spullen aan te 

schaffen,  dan wel  verkoopt  de  gegevens  aan  anderen  [10].  Betalingsopdrachten 

doet hij natuurlijk niet met zichzelf als begunstigde. In stap 3a heeft hij zich al van 

katvangers voorzien op wiens  rekening het geld wordt overgemaakt  [11], om het 

daarna  bijvoorbeeld met  een money  transfer  naar  zichzelf  door  te  laten  sluizen 

[12]. Het phishingproces is daarmee voltooid. 
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Figuur 1: Gegevensdiefstal middels phishing: Stappen in het hoofdproces en varianten per processtap (klassiek= rood; sophisticated=blauw) 
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2.2.2 Sophisticated phishing 

In de  ‘sophisticated’ variant, draait het niet om een nepwebsite waar slachtoffers 

naar toe worden gelokt, maar om het installeren van malware op de computer van 

het  slachtoffer.  Die  malware  moet  op  de  computer  bijvoorbeeld  een  pop‐up 

venster  laten zien. Dat venster wordt visueel ontworpen  in stap 2 en de malware 

(Trojan) die het installeert wordt aangeschaft in stap 3b en 3c. Vervolgens kiest de 

phisher een weg of meerdere wegen om de computer van slachtoffers te infecteren 

[7b]. Is dat gelukt dan pakt de malware zich uit en installeert zich [8b]. Afhankelijk 

van het voorgeprogrammeerde gedrag, maakt de software slachtoffers [8], waarna 

het phishingproces ongeveer op dezelfde wijze verloopt als in de klassieke variant. 

 
De procesbeschrijving in de achtereenvolgende paragrafen is een optelsom van wat 

er  zoal  aan  MO‐elementen  tijdens  het  onderzoek  is  aangetroffen,  zonder 

uitspraken te doen welke elementen vaker en welke minder vaak voorkomen. Men 

kan  de  MO‐elementen  dan  ook  in  wisselende  combinaties  en  uiteenlopende 

frequentie  in  de  praktijk  tegenkomen.  Ondertussen  ontwikkelen methoden  zich 

voortdurend,  zij  het  dat  opvallend  genoeg  (maar  ook  logisch)  bepaalde 

processtappen  redelijk ongewijzigd blijven: die aan het begin en die aan het eind 

van de procesgang. 

 

 

2.3 Stap 1 Determine target 
 

De  eerste  stap  in  het  plegen  van  een  phishing  aanval  is  het  bepalen  van  de 

instelling  die  aangevallen  gaat worden.  Vaak  zijn  dit  banken, maar  ook  Ebay  of 

andere  veilingsites,  Paypal  en  internet  service  providers,  zoals  AOL  (America 

Online), worden  veelvuldig  gebruikt  voor  het  plegen  van  phishing  aanvallen. Op 

internet  zijn  maandelijkse  rapportages  te  vinden  van  de  meest  aangevallen 

financiële  instellingen. Voor de phisher gelden  twee overwegingen voor de keuze 

van het phishing doelwit.  

 

1. Mass: grote  instellingen kennen veel klanten die men kan bereiken met een 

grote hoeveelheid weinig gerichte spam. De kans dat  tussen dat brede schot 

hagel zich klanten bevinden van die instelling is groot. Deze vorm van spam is 

goedkoop, maar kent als keerzijde dat ze snel opvalt en dat grote  instellingen 

zichzelf en hun klanten op allerlei manieren tegen aanvallen beschermen. 
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2. Spear:  kleine  instellingen  kennen minder  klanten. Wil men die bereiken dan 

moet de phisher met heel  grote  algemene bestanden werken of met  kleine 

specifieke. Kan hij over het laatste beschikken, dan kan hij zijn kans op succes 

vergroten. Alleen zullen die bestanden duurder zijn. Kleine instellingen hebben 

voor  de  phisher  ook  als  voordeel  dat  hun  beveiliging misschien wat minder 

geavanceerd is. 

 

“De keuze van het target (groot of klein) indiceert het soort phisher. Een klein target 

in  combinatie  met  een  klein  adressenbestand  indiceert  dat  de  phisher  over 

specifieke kennis  ten aanzien van dat  target beschikt en er  relatief dicht bij  in de 

buurt zit.”  

 

“Het gebruik  van een  klein  specifiek adressenbestand dat niet breed  in  spamruns 

voorkomt, indiceert de betrokkenheid van een insider van het target.” 

 

“Het  gebruik  van  een  klein  specifiek  adressenbestand  dat  niet  breed  in  spam 

voorkomt, indiceert een professionele phisher.” 

 

De  gebruikte  instelling  hoeft  overigens  niet  altijd  zelf  slachtoffer  te  zijn  van  een 

phishing  aanval.  In  het  geval  van  een  aanval  op  bijvoorbeeld  Ebay,  hoeft  de 

organisatie zelf geen  last te hebben van misbruik van gebruikersaccounts. Wel zal 

iedere instelling die gebruikt wordt voor een phishing aanval imagoschade oplopen. 

Vaak worden de  instellingen door gedupeerde gebruikers na een phishing aanval 

aansprakelijk gesteld  voor de door hen  geleden  schade waardoor de  instellingen 

alsnog fysieke schade ondervinden. 

 

 

2.4 Stap 2 Design for web 
 

Spoofsite 

Na het bepalen van het target, moet de phisher beschikken over een aantal web‐

representaties.  Bij  klassieke  phishing  moet  hij  een  website  tot  zijn  beschikking 

hebben  die  een  exacte  kopie  is  van  de  officiële website  van  de  targetinstelling. 

Slachtoffers mogen uiteraard niet vermoeden dat ze een andere website bezoeken 

dan de officiële website van de instelling. De enige afwijking aan deze zogenaamde 

spoof website is dat de  inloggegevens van de gebruiker worden opgeslagen of dat 

de  phisher  in  staat  is  mee  te  surfen  met  de  gebruiker  naar  het  beschermde 
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gedeelte  van  de  authentieke  website  om  daar  gegevens  weg  te  halen.  Uit 

onderzochte  dossiers  (ABNAMRO,  Postbank,  ING)  blijkt  dat  de  spoofwebsites  in 

korte tijd steeds beter zijn geworden. 

 

“Op basis van eenzelfde stijl, typefouten, lay‐out van pagina’s en gebruikte kleuren 

in een spoof is het in theorie mogelijk pagina’s te onderscheiden naar de generator 

waarmee ze zijn gemaakt. Naarmate er meer kopieën van dezelfde spoof circuleren, 

indiceert dat het gebruik van eenzelfde Do–It‐Yourself (DIY) kit waarmee de spoof is 

gegenereerd.” 

 

“Bezoek aan een target site zonder in te loggen of inloggen op een targetsite zonder 

uitvoerende handelingen te verrichten, kunnen duiden op een verkenning van site‐

kenmerken  of  het  testen  van  een  spoof  website,  ter  voorbereiding  van  een  of 

meerdere phishing aanvallen.” 

 

Recruitment site 

Het phishingproces draait om geld, dat met behulp van gehengelde  inloggegevens 

van  slachtoffers  afhandig  wordt  gemaakt  van  de  targetinstelling.  Zoals  uit 

processtap  11  blijkt,  is  het  gebruik  van  katvangers  als  tussenschakel  nog  altijd 

populair. Alleen moeten die wel  ‘klaar staan’ op het moment dat met behulp van 

gestolen  inloggegevens  geld wordt  overgeboekt. Met  het  verstrijken  van  de  tijd 

tussen diefstal van gegevens en een onrechtmatige overboeking neemt namelijk de 

kans op ontdekking toe. Deze katvangers of money mules worden daarom vooraf 

geworven. Daarvoor kan een recruitment site nodig zijn die ogenschijnlijk reguliere 

banen aanbiedt, maar in feite werft voor tussenschakels in een phishingproces. 

 

Message 

Parallel aan het verkrijgen van de software om massaal e‐mailberichten te kunnen 

zenden  moet  de  phisher  een  boodschap  (message)  hebben  om  de  potentiële 

slachtoffers over  te halen naar de spoof website  te surfen en daar hun gegevens 

achter  te  laten.  De  berichten  die  phishers  sturen,  spelen  meestal  paradoxaal 

genoeg  in op de angsten van  internet gebruikers met betrekking tot de veiligheid 

van  hun  bankgegevens. De  boodschap  in  het  spambericht  heeft  bijvoorbeeld  de 

strekking: ‘Geachte klant, op server …… van onze online webservice XXX is een fout 

opgetreden.  Om  uw  account  te  behouden  moet  u  direct  naar 

www.supersecure.instelling.domein.nl gaan om uw account opnieuw te activeren. U 

moet dit binnen  ... uur doen, anders gaan uw gegevens verloren.’ Het  is voor de 

phisher zeker van belang dat het slachtoffer op de URL in zijn spambericht klikt of 

dat de phisher de computer van de argeloze gebruiker zo beïnvloedt dat zelfs als de 
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gebruiker de URL overtikt in zijn browser, toch de phishing site bezocht wordt. Om 

detectie door  spamfilters  te voorkomen, worden boodschappen  in plaats  van als 

plain  text,  ook  in  de  vorm  van  een  in  een  e‐mailbericht  opgenomen  plaatje 

verstuurd. Een dergelijk plaatje is eigenlijk niets anders dan een foto van een tekst. 

 

Als een gebruiker een web adres in zijn browser kiest, stuurt zijn pc een request en 

krijgt daarop als  respons het  IP‐adres van de desbetreffende website. De phisher 

kan, tegelijkertijd met zijn spambericht, bij voorbaat een respons sturen naar de pc 

van het slachtoffer, zodat deze ook via zijn browser op de spoof website belandt. 

 

“Bij phishing worden vaak kopieën van eerdere phishing mails gebruikt. Dat heeft te 

maken met het noodzakelijke redigeer‐ en vertaalwerk en met DIY‐kits die worden 

gebruikt  en  dezelfde  output  genereren.  Kenmerken  van  phishing  mails  zijn  te 

gebruiken als footprints om: 

‐ te achterhalen uit welke bron/generator ze afkomstig zijn; 

‐ de mate van verspreiding vast te stellen.” 

 

“Knullige mailtjes met fouten zijn een voorbode van een phishing aanval.” 

 

Ad’s/pop‐up 

Sophisticated  phishing  maakt  gebruik  van  malware  om  in  de  browser  van  een 

geïnfecteerde  PC  banners met  reclame  of  pop‐up  vensters  te  laten  verschijnen. 

Deze  banners/pop‐ups  zijn  kleine  (Java)scripts  die  gebruik  maken  van 

kwetsbaarheden in browsers. Het ontwerp van deze scripts is een vorm van ‘design 

for  web’  en  op  zichzelf  legaal  en  veel  voorkomend  binnen  softwareontwerp. 

Tutorials zijn vrij te downloaden via het internet. Detectie van de distributie van dit 

soort malware wordt  bemoeilijkt  door  het  gebruik  van  zogenaamde  packers  die 

door  virusscanners  worden  doorgelaten.  Dit  soort  packers  komt  binnen  via 

bestandsoverdracht of het bezoek aan bepaalde websites (zie stap 7b en § 2.7). 

 

 

2.5 Stap 3a Staff recruitment 
 

Zoals uit de beschrijving van het rollencomplex uit § 2.19 en verder zal blijken, kan 

(of  moet)  de  phisher  zich  bedienen  van  bepaalde  deskundigheden  of  rollen 

waarover hijzelf niet beschikt of die hij zelf met het oog op eventuele ontdekking 

en  herleiding  niet  wil  vervullen.  Die  deskundigheden  of  rollen moeten  worden 

verworven.  Dat  kan  op  een  aantal  manieren,  bijvoorbeeld  via  rekrutering‐  of 
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jobapplicationsites waarop mensen zich voor bepaalde werkzaamheden aanbieden 

of  waarin  opdrachtgevers  mensen  met  een  bepaalde  deskundigheid  vragen 

(bijvoorbeeld www.rentacoder.com). 

  

 

Mule recruitement 

“Hello, would like to propose you a FINANCIAL AGENT vacancy”

My name is Mindy Darling and I'm the Chief Manager of Department of employment 
in Rest Pro Company (RPC). I am pleased to offer you a vacant position of 
Financial Manager in RPC. Let me tell you about our company. We are engaged in 
selection and delivery of technical equipment and goodies in various offices and 
organizations. We take all troubles about choosing and delivering appropriate 
technical equipment to client's office, under our responsibility. RPC was established 
in 2002 and earned quite good reputation on the market. At the moment we have 
some plans for the further development, we plan to broaden our services and add 
an international network to serve clients in all over the world. 
 
To offer to our foreign clients more favorable and comfortable conditions we have 
made the decision to create an international network of regional agents. We have 
opened a set of employees in various areas of the world. It has allowed our clients 
to get access to a wider assortment of the goods, than before. In fact, earlier, many 
suppliers refused to work with us for the reason of bureaucracy that occurred then 
registration of legal documents were needed to transport equipment, or transfer 
money. 
 
The Duties of the financial manager consists of reception of money resources from 
clients of our company and transferring them to us. For every transaction, we pay 8 
% from the total sum. 
 
Work Requirements: minimal knowledge of personal computer and internet/E-mail, 
Bank account, Legal age, Will to work at home 2-3 hrs per day, Crime-free 
background (background check will be made before accepting on the position). 
There is not any starting payments or pledges for the goods! 
 
Please replay to this e-mail if you are interested in this opening, we will send you an 
employment agreement within nearest 24 hours, feel free to ask questions. 
 
restprocompany@googlemail.com 
Best Regards 
Mindy Darling  

Bron: www.4.1.9legal.org/archive-emails-sent-4.1.9legal/69379-about-financial-
agent-vacancy.html 
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Alternatieve  bronnen  voor  het  werven  van  employees  zijn  sociale  netwerken; 

specifieke  fora  waarop  mensen  met  een  bepaalde  interesse  of  deskundigheid 

elkaar ontmoeten of peer groups die kunnen variëren van familieleden, kennissen, 

oud  klasgenoten,  tot  de  deelnemers  aan  een  bepaald  (technisch  georiënteerd) 

congres.  

 

In de geanalyseerde case ‘G’ werden mules geworven door middel van spam. Grote 

hoeveelheden gecompromitteerde e‐mailadressen en proxy's richtten zich met een 

spammail  tot  werklozen,  mensen  die  bij  krap  bij  kas  zaten,  scholieren  en  ook 

zeelieden, om ze naar een    job recruitment site te  lokken. Daar konden ze zich  in 

schrijven  voor  het  simpelweg  fungeren  als  doorgeefluik  van  geld.  Er  vond  zowel 

telefonisch  als  schriftelijk  contact  plaatsvond  met  de  recruiters  wat  een  sterk 

gevoel  van  authenticiteit  opriep  bij  de  baanzoekenden.  Er  werd  zelfs  een 

arbeidscontract opgesteld. Als dekmantel zou het gaan om het afhandelen van het 

betalingsverkeer tussen de klant van een af te  leveren product en de  leverancier. 

Daarvoor werd het geld vanaf de rekening van het phishing slachtoffer gestort op 

de  rekening  van  de mule,  die  een  seintje  kreeg  dat  het  contant moest worden 

opgenomen en direct als money  transfer moest worden verzonden na aftrek van 

het honorarium (5% van het overgeboekte bedrag). 

 

Een grote phishingzaak die is behandeld door het KLPD kwam aan het rollen nadat 

een politieman  in ging op een soortgelijk spambericht als  in de case G, waarin hij 

zoals  vele  anderen  werd  benaderd  voor  het  verrichten  van  ‘financiële 

werkzaamheden’. 

 

2.6 Stap 3b Acquire addresses 
 

Om de slachtoffers te kunnen benaderen moet de klassieke phisher e‐mailadressen 

zien  te verzamelen van potentiële  slachtoffers. De mailadressen moeten aan een 

aantal criteria voldoen om vooral bruikbaar te zijn: 

- ze moeten geldig zijn; 

- ze moeten het verzonden bericht niet als spam beschouwen, en 

- de gebruiker moet een band hebben met de instelling die in de aanval gebruikt 

wordt. 

 

Er zijn verschillende methoden om aan dit soort adressen te komen, waarvan we er 

enkele beschrijven. 
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2.6.1 Crawl/harvesting 

De  phisher  kan  zelf  op  zoek  gaan naar  e‐mailadressen. Dit  kan  door middel  van 

zogenaamde  harvesting  (oogst)  programma’s  (‘crawlers’). Dit  soort  programma’s 

zoekt het internet af naar e‐mailadressen en slaat deze op, zodat de phisher ze kan 

gebruiken. Het verkrijgen van dit soort programma’s is relatief simpel. Men kan ze 

kopen,  maar  via  fora,  nieuwsgroepen  en  chatboxen  zijn  allerlei  doe‐het‐zelf 

pakketten  gratis  te  downloaden.  Harvesting10  is  op  zichzelf  niet  illegaal;  ook 

internet marketeers  bedienen  zich  van  deze  software.  Door  de  brede  keuze  in 

harvesting programma’s  is het  fenomeen dat programmaschrijvers met dit  soort 

software graag willen laten zien hoe goed ze kunnen programmeren, op zijn retour 

(wat overigens niet geldt voor andere software voor  illegale doeleinden). Het nut 

van harvesting neemt ondertussen af. Internetgebruikers worden voorzichtiger met 

het  achterlaten  van  hun  e‐mailadres.  Als  deze  tegenwoordig  al  worden 

gepubliceerd  op  een  website,  gebeurt  dat  vermomd.  Bijvoorbeeld  door  het  e‐

mailadres  helemaal  uit  te  schrijven  (naam<at>organisatie.nl),  het  als  plaatje  te 

publiceren of de @  te vervangen door een ander  symbool  (naam*organisatie.nl). 

De harvesting programma’s zijn dan in theorie niet langer in staat deze constructies 

te  herkennen  als  e‐mailadres.  In  de  wedloop  tegen  dit  soort 

beschermingsconstructies  zijn  door  de  cybercrimineel  ook  daarvoor  oplossingen 

gevonden. Alleen kost het toepassen van die oplossing tijd. Een harvest programma 

kan echter niet te lang bezig zijn met het ontcijferen van een e‐mailadres en stapt 

dan door naar het volgende.  

 

“Geharveste e‐mailadressen zullen in de loop van de tijd steeds meer gaan bestaan 

uit adressen van het type argeloze internetgebruiker.”  

 

“Crawlers gaan niet willekeurig maar op een bepaalde manier te werk die typerend 

is voor de crawler. Daardoor zijn combinaties van adressen in spamruns mogelijk te 

herleiden  tot  de  crawler  waaruit  diens  populariteit  blijkt.  Kwetsbaarheden 

(vulnerabillities) in de crawlers kunnen mogelijk worden gebruikt voor de bestrijding 

(hoewel crawlen op zichzelf niet illegaal is).” 

 

“Theoretisch is een crawlerprogramma te detecteren op het moment dat het actief 

                                                                 
10
 Harvesting  is midden  jaren  negentig  van  de  vorige  eeuw  uitgewerkt  als  onderdeel  van  het Open 

Archives  Initiative  (OAI)  voor  het  uitwisselen  van  gestructureerde  data 

(www.dare.uva.nl/document/99739) en voor disseminatie van wetenschappelijke publicaties).  
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websites en nieuwsgroepen op het internet ‘afgraast’, om vervolgens vast te stellen 

waar  de  oogst  naar  toe  gaat.  Dat  heeft  alleen  zin  als men  het  zoekgedrag  van 

dergelijke programma’s kent zodat onderscheid kan worden gemaakt ten opzichte 

van  internet zoekmachines die continue  internetpagina’s nalopen om hun  indexen 

te actualiseren.”  

 

“Het  downloaden  van  een  crawlingprogramma  is  op  zichzelf  niet  strafbaar maar 

kan wel een indicatie zijn (red flag11) voor mogelijke onrechtmatigheden.”  

 

Iedereen die gebruik maakt van eenzelfde harvestprogramma heeft een grote kans 

uit  te  komen  bij  dezelfde  e‐mailadressen.  Die  krijgen  vervolgens  een  grote 

hoeveelheid  spam  te  verwerken  uit  verschillende  hoeken  wat  de  kans  op  het 

nemen van maatregelen aan de gebruikerszijde weer groter maakt. De harvester 

kan juist uit zijn op dit type adres, maar de adrespakketten kunnen ook te eenzijdig 

samengesteld raken zodat hij voor een alternatief kiest. Vermoedelijk is het laatste 

het geval en zal harvesten in zijn ambachtelijke vorm wel voor blijven komen, maar 

steeds minder opleveren. Dat wordt versterkt door het sleets worden van adressen. 

 

“Adresdatabases  zijn  te  onderscheiden  naar  het  soort  adressen  waaruit  ze  zijn 

samengesteld, hun herkomst, de  foute  (niet werkzame) adressen etc. Uit oogpunt 

van bestrijding is het interessant om na te gaan of uit verschillende spam aanvallen 

een soort vingerafdruk is te destilleren van het gebruikte adressenbestand, zodat de 

spam aanvallen mogelijk kunnen worden herleid tot eenzelfde bronbestand.” 

 

Daardoor  ontstaat wellicht  ook  zicht  op  evoluties  die  in  adressenbestanden  zijn 

waar te nemen. Dat inzicht heeft bijvoorbeeld waarde voor preventie: houders van 

kwetsbare  e‐mailadressen  kunnen  worden  gewaarschuwd,  bestanden  kunnen 

beter  worden  beveiligd,  eventuele  insiders  die  adresbestanden  kopiëren  en 

verkopen kunnen mogelijk worden gedetecteerd. Bovendien kunnen de kwetsbare 

adressen gericht in de gaten worden gehouden om mogelijk terug te slaan richting 

phisher en/of adressenleverancier die er gebruik van maakt/maken. 

 

De  professionele  spammer  of  phisher  van  deze  tijd  harvest  niet meer  zelf.  De 

moeite die het kost, weegt niet op tegen het gemak waarmee pakketten adressen 

                                                                 
11
  Een  ‘red  flag’  is  een  aanwijzing  (irregulariteit)  die  op  zichzelf  onvoldoende  indiceert  voor  een 

bepaalde onrechtmatigheid of crimineel gedrag  maar die wel extra aandacht verdient.  Een  combinatie 

van meerdere red flags kan wel indiceren voor onrechtmatig of crimineel gedrag. Meestal duidt een red 

flag zoals gebruikt in dit onderzoek op een atypische vorm van internetgedrag. 
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tegen relatief lage kosten te verkrijgen zijn uit bronnen die zich op het verzamelen 

van adressen hebben toegelegd. Bijvoorbeeld door het toepassen van de varianten 

uit  de  volgende  paragrafen.  Vooral  spearphishing  is  gebaat  bij  specifieke  niet‐

willekeurig verzamelde adressen. 

 

“Voor zowel adresverkopers als phishers  is het belangrijk om te weten of aan een 

bepaalde  doelgroep  te  relateren  adressen  actief  zijn. Dat  kunnen  ze  achterhalen 

door ze tegen een  inlogpagina aan te houden en de responsetijd te meten. Bij een 

actief adres zal de responsetijd iets langer zijn dan bij een niet actief adres. Dit type 

matching  kan worden gedetecteerd  in  logfiles  en  is  een directe  indicatie  voor op 

handen zijnde phishing activiteiten.” 

 

2.6.2 Server hacking 

Een  andere optie om  aan  e‐mailadressen  te  komen  is door  in  te breken op  een 

mailserver en hier adressen uit te halen. Hiervoor  is meer kennis nodig, dan voor 

het toepassen van een harvesting programma en het risico om gepakt te worden is 

groter. Het heeft wel een aantal voordelen: 

 de kans dat de adressen nog geldig zijn is groter; 

 de  phisher  kan  zelf  een  combinatie  van  doelwit  en  e‐mailadressen maken, 

waardoor de kans dat slachtoffers positief reageren, groter is. 

 

Een  variant  op  deze  vorm  is  inside  hacking.  De  phisher  zorgt  dan  dat  hij  een 

persoon  binnen  een  organisatie  betaalt  of  dwingt  om  e‐mailadressen  van 

personeelsleden of klanten aan hem te geven. 

 

Hack mailserver 

 Dader: 33 jarige systeembeheerder 

“De dader had ontdekt dat de mailserver van bedrijf A draaide onder een oude 
PHP-versie met bekende kwetsbaarheden. Gebruikmakend van die kwetsbaarheid 
is hij binnen gegaan op de vaste plaats waar de passwords werden uitgelezen. 
Vervolgens heeft hij daarmee de directory-structuur van de hele server gelezen, 
waaronder een backup-directory. Deze backup werd gedownload. Daarin stond een 
bestand met alle e-mail accounts en wachtwoorden. Het bleef overigens niet bij 
deze hack; het  werd een compleet uitgevoerde phishing. Via webmail is de dader 
vervolgens ingelogd op een bepaald account. In diens ‘verzonden berichten’ stond 
een link met een inlogcode en wachtwoord voor datgene waar het uiteindelijk om 
ging: toegang tot een nieuwe game.” 

Bron: KLPD-dossier 
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We maken onderscheid tussen twee vormen van inbraak: Inbraak op een exchange 

server  en  inbraak  in  een  klantenbestand.  Inbraak  op  een  exchange  server  wil 

zeggen  dat  de  hacker  de  mailserver  van  een  bedrijf  binnengaat  en  daar  het 

adresboek van het bedrijf of van alle medewerkers kopieert. Op dezelfde wijze als 

de phisher dit soort servers met bepaalde kwetsbaarheden kan opsporen, kan de 

bestrijding dat ook doen.  Inbraak  in een klantenbestand behelst bijvoorbeeld een 

inbraak  bij  BOL.com,  Ebay  of  Amazon,  waarbij  de  gegevens  van  klanten  uit  de 

databases worden gekopieerd. Deze manier geeft meteen de mogelijkheid tot het 

harvesten  op  een  specifieke  doelgroep.  Dat  maakt  het  adressenbestand 

waardevoller en daarmee veel duurder. 

 

Buying addresses 

Er  zijn  bedrijven  die  handelen  in  post‐  en  e‐mailadressen.  De  Gouden  Gids  is 

daarvan een voorbeeld, maar ook de Kamer van Koophandel. Nu zijn er ook andere, 

obscure,  leveranciers die geen eisen stellen aan het gebruik van de adressen. Het 

kopen van hun adressen brengt minder risico met zich mee dan het hacken van een 

mailserver en neemt minder tijd  in beslag. De phisher krijgt daarnaast de garantie 

dat de adressen geldig zijn en kan zelfs van tevoren een doelgroep van slachtoffers 

kiezen. Nadeel is dat het kopen van adressen geld kost en dus ten koste gaat van de 

opbrengst van de phishing aanval. Bovendien levert de aankoop weer een internet‐ 

en een geldspoor op.  

 

“Sommige  actoren  die  phishingrollen  vervullen,  zullen  tijdens  voorbereidende 

activiteiten minder  actief  hun  handelingen  afschermen  omdat  ze  op  zichzelf  nog 

niet crimineel bezig zijn en hun aandacht vooral zal uitgaan naar het camoufleren 

van  de  uiteindelijke  aanval  zelf.  Detectie  van  deze  activiteiten  biedt  mogelijk 

aanknopingspunten  voor  het  vaststellen  van  de  identiteit  van  actoren  in 

daderrollen.”  

 

“Als de veronderstelling klopt dat het kopen van e‐mailadressen populairder is dan 

het  zelf  harvesten,  dan  zullen  er  in  de  spam  en  phishing  praktijk  veel  dezelfde 

adressen te zien zijn.”  

 

2.6.3 Malware 

Onder de term malware gaat een scala aan programmaatjes schuil die zonder dat 

de  gebruiker  het weet  op  diens  computer worden  geïnstalleerd,  om  vervolgens 

allerlei  informatie over de gebruiker te verzamelen, ongevraagd reclame te tonen 

(pop‐ups) of delen  van de besturing  van de  computer over  te nemen. Wordt dit 
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soort malware  (malicious  code) gebruikt om gegevens van de gebruiker en diens 

computer te verzamelen dan spreken we van spyware. Binnen de MO van phishing 

is spyware een aantrekkelijke vorm voor: 

 het verkrijgen van persoonlijke gegevens, zoals e‐mailadressen, welke sites zijn 

bezocht, wachtwoorden (via keyloggers) etc.; 

 het beïnvloeden van de computer van de gebruiker zodat die boodschappen te 

zien krijgt, de startpagina wordt aangepast, wordt doorgestuurd naar bepaalde 

sites  of  dat  banners  die  op  het  scherm  verschijnen  een  andere  inhoud 

meekrijgen (browser hijacking); 

 het  overnemen  van  de  computer  zodat  die  kan  worden  ingezet  voor  de 

phishing activiteiten. In dit geval is de computer een ‘bot’ geworden en maakt 

ze met vele andere geïnfecteerde computers deel uit van een ‘botnet’. Botnets 

worden  o.a.  gebruikt  voor  het  verwerven  van  e‐mailadressen  van  specifieke 

doelgroepen. Hierbij wordt  via het botnet  een  stukje malware  verspreid dat 

van  iedere  bot  de  browser  log  leest  en  op  basis  hiervan  bepaalt  welke 

gebruikers welke sites bezoeken.  

 

Zowel de  zelfstandige  spammer  als de phisher heeft profijt  van  spyware. Beiden 

gaat het om het verwerven van e‐mailadressen en uiteindelijk om het genereren 

van  zoveel  mogelijk  traffic  naar  een  bepaalde  website.  Voor  de  traditionele 

spammer is dat een website met een bepaald product of een type dienstverlening; 

voor de  klassieke phisher  is dat  zijn  spoof  site. Gratis  gebruik  van  software  gaat 

vaak  gepaard met  het moeten  dulden  van  reclameboodschappen  (waarmee  de 

gebruiker  zich  overigens meestal  akkoord  verklaard  door  het  aanvinken  van  een 

license  agreement). Hieraan  kan ook  gemakkelijk  een meer  schadelijke  code  zijn 

gekoppeld.  Ook  programma’s  als  Microsoft  updates  maken  gebruik  van 

miniprogramma’s  (ActiveX  controls) waarmee  toegang  kan worden  verkregen  tot 

het besturingssysteem van een gebruiker. Zoals zo vaak, is spyware als legale vorm 

van  informatieverzameling gestart en bestaat het  in deze vorm nog steeds volop. 

Internetshops  als  amazon.com  sturen  gebruikers  tips  op  basis  van  het 

aankoopgedrag en in de vorm van cookies parkeren zij informatie op de computer 

van de gebruiker waaraan deze bij een volgend sitebezoek kan worden herinnerd.  

 

“Phishers maken  van  ActiveX  controls  en  (third  party)  cookies  gebruik  voor  het 

gericht verzamelen van gegevens met vooral als doel om targetgroepen samen te 

stellen en deze te verleiden tot het bezoeken van bepaalde sites.” 

 

Een  vorm  van  malware  die  niet  per  se  op  de  computer  van  de  gebruiker  is 

genesteld, maar die zich op de bezochte website bevindt, heet cross‐site scripting 
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(XSS). Bij deze vorm van malware wordt op de website een stukje code geplaatst 

dat bij de websitebezoeker  toegang  zoekt  tot cookies, website  inhoud en andere 

informatie die de browser nodig heeft om het  internet  toegankelijk  te maken. Er 

worden grofweg twee vormen van cross‐site scripting onderscheiden: onderbroken 

en ononderbroken. De onderbroken variant komt verreweg het meeste voor, vaak 

bij http zoekvariabelen en  in HTML‐formulieren. Bij deze vorm wordt de code van 

de pagina zo aangepast dat de pagina een foutje maakt bij het antwoorden naar de 

browser. De gebruiker  ziet het niet of krijgt een minimale  foutmelding. Door het 

foutje  van  de  pagina  is  de  aanvaller  echter  in  staat  om  verborgen  frames  te 

activeren of de browser naar vreemde URL’s te sturen. In deze vorm is de aanvaller 

actief betrokken bij elke aanval. 

De  ononderbroken  vorm  is  gevaarlijker  en  ook  ingrijpender.  Hierbij  maakt  de 

aanvaller gebruik van foutjes in websites om data te uploaden naar de host server 

van die website. Die data wordt door de server opgenomen in de code die gebruikt 

wordt  om  pagina’s  te  genereren  voor  normale  bezoekers.  Deze  geïnfecteerde 

pagina’s  proberen  op  hun  beurt  toegang  te  krijgen  tot  browsergegevens  van  de 

normale gebruikers. Deze vorm komt veel voor binnen nieuwsgroepen en op fora, 

waar berichten in HTML‐code geplaatst kunnen worden.12 

Een  variant op  cross‐site  scripting  is  frame  injection. Hierbij wordt  een  lek  in de 

Internet Explorer browser gebruikt. De browser controleert niet of het doel van een 

frame  bonafide  of  malafide  is,  met  als  resultaat  dat  malafide  frames  geladen 

kunnen worden bij het bezoek aan bonafide websites.13 

 

 

2.7 Stap 3c Acquire facilities 
 

Om een phishing aanval succesvol te kunnen uitvoeren, zijn  in het geval malware 

gebruikt wordt bepaalde faciliteiten noodzakelijk om de distributie van de malware 

uit te voeren.  

 

Packers 

Bij de distributie van malware kan onderscheid gemaakt worden tussen een ‘push’ 

en een ‘pull’ benadering. Een voorbeeld van het eerste is het versturen van e‐mail 

met daarin een besmette (malware) bijlage. De nieuwste generatie virusscanners is 

                                                                 
12
 www.en.wikipedia.org/wiki/Cross‐site_scripting, laatst geraadpleegd 21 december 2009. 

13
 www.secunia.com/advisories/11966/, laatst geraadpleegd 21 december 2009. 



 

 

   
55 

niet alleen in staat om bekende virussen aan de hand van hun digitale vingerafdruk 

te herkennen, maar kunnen met behulp van zogenaamde ‘heuristieken’ ook nieuwe 

virussen  op  basis  van  gemeenschappelijke  kenmerken met  hun  voorgangers  als 

zodanig  identificeren. De gedachte achter een  ‘packer’  is nu dat door middel van 

compressietechnieken de vingerafdruk van de malware zodanig wordt verhaspeld 

dat de virusscanners het niet herkennen.  

 

Wanneer een pull benadering voor de distributie gebruikt wordt, worden  stukjes 

malafide  code  toegevoegd  aan  andere  bestanden  zoals  software,  films, muziek, 

afbeeldingen  enzovoort.  Zeker  in  de  wereld  van  illegale  bestandsuitwisseling 

(torrents, usenet) blijkt een behoorlijk deel van de bestanden besmet te zijn. Om de 

malware toe te voegen aan een ander bestand en het vervolgens in staat te stellen 

om  actief  te  worden  op  het  moment  dat  gebruik  gemaakt  wordt  van  het 

onderliggende bestand, is een programma nodig. 

 

“Voor personen die nieuwe packers downloaden van onbekende leveranciers, zeker 

als die met oplossingen komen zonder evidente redenen om hiervoor weg te gaan 

bij  bestaande  packers,  kan  gelden  dat  zij  zich  toeleggen  op  de  ontwikkeling  van 

malware.” 

 

Ad space 

Een  verraderlijke  vorm  van  een  ‘push’  distributie  is  de  zogenaamde  ‘drive  by 

download’.  Hierbij  wordt  bij  bezoek  aan  bepaalde  besmette  sites  ongemerkt 

getracht  misbruik  te  maken  van  bepaalde  kwetsbaarheden  in  het 

besturingssysteem  en/of  softwarecomponenten  (bijvoorbeeld  Adobe  Acrobat 

Reader). De besmetting van deze websites gebeurt, hetzij door de desbetreffende 

sites  te hacken en vervolgens de malafide  code aan de  site  toe  te voegen, hetzij 

door zogenaamde advertentiekanalen te manipuleren. Zeker bij grote professionele 

sites zijn de mogelijkheden om de site te hacken beperkt. Daarentegen worden op 

deze  grote  sites  vele  advertentiecampagnes  vanuit  diverse  bronnen  gedraaid 

(amazon.com, Google). Door het gebruik van technologie om plaatjes te animeren 

(animated gif) of zelfs hele filmpjes af te spelen (flash), wordt ook de mogelijkheid 

geboden om ongemerkt de eerder gememoreerde kwetsbaarheden te benutten en 

daarmee  de  malware  te  distribueren.  Een  belangrijke  faciliteit  voor  dit  type 

distributie  is  daarom  het  beschikken  over  een  advertentiekanaal  waarlangs  de 

besmette  advertenties  op  onverdachte  sites  verspreid  kunnen worden. Het  gaat 

hierbij meestal om het manipuleren van de databases waarin de advertenties die 

getoond  moeten  worden,  opgeslagen  zijn.  Juist  grote  sites  die  veel  bezoekers 

trekken  zijn  aantrekkelijk  om  als  voertuig  te  dienen  voor  de  verspreiding  van 
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malware.  

 

Een  veel  gebruikte  benadering  om  onderdeel  te  vormen  van  een 

advertentienetwerk  is  het  op  basis  van  een  valse  identiteit  aanmelden  van  een 

advertentiekanaal  aan  een  bestaand  netwerk.  Na  een  ‘normale’  opstartfase, 

worden via dit kanaal vervolgens vergiftigde advertenties het netwerk in gestuurd. 

 

“Een indicatie voor een mogelijk malafide kanaal kan een combinatie zijn van geen 

of  beperkte  bedrijfshistorie  van  de  adverteerder,  niet  of  moeilijk  na  te  trekken 

vestigingslocatie  en/of  vertegenwoordigende  personen,  en  geen  verifieerbare 

klanten.”  

 

DIY kit 

Uit het dossieronderzoek komt een Russische phishinggroep naar voren die zelf op 

het  internet na ging welke grote financiële  instellingen  in enig  land actief zijn, om 

zich vervolgens voor te doen als die instelling. Met de introductie van zogenaamde 

Do‐it‐yourself  (DIY)  kits  is  de  keuze  van  financiële  instellingen  zelfs  al 

voorgestructureerd. In 2004 doken deze doe‐het‐zelf pakketten (bestaande uit één 

PHP‐file) voor het eerst op en  inmiddels zijn ze zo geëvolueerd dat de keuze voor 

financiële  instellingen  en  de  spoof  website  als  output,  compleet  is 

voorgestructureerd  inclusief  code,  benodigde  plaatjes  en  tekst  om  e‐mail‐  en 

websitecombinaties  op  te  zetten.  Simpel  ‘Plug‐and‐Play’  zoals  dat  heet.  Zelfs  de 

benodigde  spam  software  om  het  gemaakte  bericht  grootschalig  te  versturen 

wordt  meegeleverd.  Deze  kits  hebben  voor  de  bestrijding  ook  een  aantal 

voordelen.  Aan  de  hand  van  de  gegenereerde  code  is  te  zien  welke  kit  wordt 

gebruikt. Met behulp van de vaste kenmerken van een kit kan gemakkelijker op het 

internet worden gezocht naar de bronnen. Nu de kits  inmiddels gratis op het net 

verkrijgbaar zijn is het sterk de vraag in hoeverre de niets vermoedende phisher die 

een  dergelijk  kit  downloadt  niet  zelf  het  slachtoffer  is  van  oplichting  door  de 

kitsamenstellers. Die kunnen eenvoudig de geoogste gegevens omleiden naar een 

eigen  server  en  bijvoorbeeld  deels  of  met  een  vertraging  doorsturen  naar  de 

phisher. Op deze manier helpen de phishers de man achter de schermen van de kit 

aan een nog grotere opbrengst. 

 

“Het  downloaden  van  phishing  DIY‐kits  is  een  rechtstreekse  indicatie  voor 

betrokkenheid bij (aanstaande) phishing van de downloader. Het wijst bovendien op 

een amateur die kennelijk niet over resources beschikt voor  ‘phishing op maat’ en 

daarom zijn toevlucht zoekt tot standaardpakketten.” 
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2.8 Stap 4 Acquire domain 
 

Zowel in het klassieke als het sophisticated phishingproces kan het voor de phisher 

noodzakelijk  zijn  om  over  domeinnamen  te  beschikken  bijvoorbeeld  om  door  te 

leiden  naar  een  spoof  website  of  een  recruitment  site.  Het  verkrijgen  van  een 

domeinnaam  is  nogal  rechtdoorzee.  Via  gratis  websites  voor  domeinregistratie 

kunnen  phishers  eenvoudig  aan  een  domeinnaam  komen.  Uiteraard  kunnen 

phishers ook een domeinnaam  kopen  via een  Internet  Service Provider  (ISP). Dit 

heeft als nadeel dat het geld kost, maar als voordeel dat een  ISP minder moeite 

heeft met het verwijderen van een gratis domein, waar ze niemand mee voor het 

hoofd  stoot, dan met het  verwijderen  van webcontent  van  een betalende  klant. 

Klassieke phishers blijken vooral te zoeken naar domeinnamen die gerelateerd zijn 

aan de naam van de instelling die ze willen gebruiken of die een bepaalde mate van 

vertrouwen  uitstralen.  Dit  resulteert  bij  gratis  domeinen  in  een  URL  zoals: 

www.instelling.gratisdomein.com/login. De naam van de instelling wordt in de URL 

gebruikt, om  slachtoffers  te misleiden. Bij een gekochte domeinnaam  zal de URL 

lijken  op  de  officiële  URL  van  de  instelling.  Simpele  verbasteringen  als 

www.instelling‐europe.com of www.instelling.extrasafe.com  zijn hier voorbeelden 

van.  Als  de  phisher  niet  een  domein  heeft  kunnen  bemachtigen  dat  op  zichzelf 

overtuigend  genoeg  is,  werkt  een  URL  als 

www.domein.nl/secure/~user/www.instelling.com/login ook goed.  

 

“Het in de Whois database aantreffen van look‐a‐likes van de namen van financiële 

instellingen, met  kleine  variaties  en  waarvan  de  variaties  door  anderen  dan  de 

formele  instelling  zijn  geregistreerd,  duidt  op  (voorgenomen)  phishing.  Van  een 

toenemend vermoeden is sprake als het registrerend IP‐adres niet blijkt te kloppen.”  

 

“Het  in  de  Whois  aantreffen  van  namen  met  geruststellende  elementen  als 

bijvoorbeeld ‘security’, ‘payment’ of ‘safe’ en waarvan het registrerend IP‐adres niet 

blijkt te kloppen, duidt op een relatie naar phishing.”  

 

Op  zichzelf  blijkt  de  suffix  (uitgang  achter  de  punt)  van  de  geregistreerde 

domeinnaam  een  maat  voor  de  obscuriteit  van  de  (toekomstige)  content.  Die 

uitgang van de URL is een aanwijzing voor de webpagina’s die onder die URL komen 

te hangen. Adressen uit Hongkong (.hk), China (.cn), Brazilië (.br), Rusland (.ru) en 

kleine eilandengroepen  zonder  strikte  regels of  toezicht, maken een hogere kans 

om illegale content onder zich te krijgen of te hebben. 

 

“Wanneer  in  een  URL  cyrillisch  schrift  voorkomt,  is  dat  een  aanwijzing  voor 
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onoirbare  bedoelingen.  Het  maakt  het  mogelijk  om  domeinnamen  die  eigenlijk 

verschillen, zo goed als identiek te maken.” 

 

Ondertussen zien we nieuwe vormen van het gebruik van domeinen zoals domain 

kiting. Domeinnamen worden  in dat geval  slechts  korte  tijd gebruikt  (levensduur 

van  5  dagen  bijvoorbeeld),  beschikbaar  gesteld  voor  spammers/phishers  en  dan 

weer opgeheven vlak voordat er voor het domein moet zijn betaald. Detectie van 

dit  soort  gedrag  wordt  bemoeilijkt  door  het  aantal  registraties  en  de  beperkte 

toegankelijkheid  tot  verschillende Whois  registraties.  In  potentie  is  ze  als  bron 

echter kansrijk om phishing in een aantal opzichten te detecteren. 

 

“Domeinnamen die alleen gedurende een korte periode na  registratie traffic  laten 

zien  en  niet  worden  betaald  kunnen  wijzen  op  phishing  dan  wel  andere 

onrechtmatige  activiteiten.  Mogelijk  (maar  niet  waarschijnlijk)  dat  het 

registrerende  IP‐adres  een  aanwijzing  oplevert  door  wie  en  van  waaruit  de 

registratie is aangevraagd.”  

 

“Domeinnamen  worden  vaak  automatisch  geregistreerd.  Het  patroon  in 

geregistreerde domeinnamen die het gedrag vertonen uit de vorige hypothese, kan 

een  voorspelling  inhouden  van  toekomstig  gebruik  en  daarmee  tot  vroegtijdige 

interventie als bijvoorbeeld blacklisting.”  

 

Dossier GR 

Porno entrepreneur als spammer 

De initiator in het dossier GR is een spammer die oorspronkelijk afkomstig is uit de 
pornowereld en vijf jaar aanwezig op het internet als adultwebmaster. Hij is 
verantwoordelijk voor meer dan 100 miljoen e-mails en had 50 domeinnamen op 
dezelfde WHOIS geregistreerd. Alle werden bullet-proof gehost bij simply-rx.com 
(een van de meest bullet-proof sites). Hij viel door de mand toen hij op een slechte 
dag een fout maakte in de registratie van een domeinnaam voor spamvertising. Hij 
gebruikte overigens zijn eigen voornaam als nickname. 

Bron: Opta dossier 

 

In het geval van domain hijacking wordt een domein gekaapt of gestolen, door de 

registratie zonder toestemming van de houder over te schrijven op naam van een 

andere  (vaak  niet  bestaande)  partij.  Daarvoor  maakt  men  misbruik  van 

kwetsbaarheden  in  het  domeinnaamregistratiesysteem.  De  Stichting 

Domeinnaamregistratie Nederland gaf in 2006 aan dat in het jaar daarvoor van de 

125.000 domeinverhuizingen er 800 waren teruggedraaid. De precieze reden werd 
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niet  vermeld, maar  domeinkaping  lijkt  een  rol  te  hebben  gespeeld  (de Winter, 

2006). Het aantal lijkt niet veel maar zegt niets over de mogelijke schade die tijdens 

de kaping van bijvoorbeeld slechts één  site  is veroorzaakt. Domeinkaping  is geen 

werk  van  amateurs;  als  het  voor‐  komt,  levert  dat  een  verdenking  op  van 

professioneel optredende phishers. 

 

“Het  aantal  domeinnamen  op  eenzelfde  registratienaam  is  een  indicator  voor 

oneigenlijk gebruik.” 

 

Omdat  de  geloofwaardigheid  van  nieuwe  accounts  niet  gewaarborgd  is  en 

providers  sneller  bereid  zijn  deze  te  verwijderen  als  er  verdenkingen  tegen  het 

domein bestaan, zoeken cybercriminelen bestaande domeinen die lang bestaan.  

Andere  indicaties voor het bepalen van risicodomeinen zijn bijvoorbeeld (Armin & 

B.Turakhia, 2008): 

 domeinen  geregistreerd  met  dezelfde  contactinformatie  (naam‐  en 

adrespatronen); 

 bulk registratie door verdachte gebruikers van domeinnamen met hele kleine 

variaties, zoals 018xyz.com, 018xyza.com, 018xyzb.com, 018xyzc.com;  

 het gebruik van steeds dezelfde name servers van een zwarte lijst; 

 registraties door hetzelfde  gebruikersaccount dat  al  geassocieerd wordt met 

misbruik. 

 

  

2.9  Stap 5 Acquire site hosting 
 

Na de  registratie  van een of meerdere domeinnamen, moeten de  spoof website 

van  de  phisher  en  zijn  recruitment  site,  wel  ergens  in  het  web  op  een  server 

kunnen  draaien.  Hiervoor  heeft  de  phisher weer meerdere mogelijkheden, met 

vanuit diens oogpunt elk hun specifieke voor‐ en nadelen, die ook elk weer andere 

aanknopingspunten bieden voor de bestrijding.  

 

Regular hosting 

Een phisher kan er voor kiezen om een semilegale weg te bewandelen. In dat geval 

koopt de phisher ruimte op een server van een  ISP. Het  liefst doet hij dat zonder 

zijn  eigen  naam  en  andere  gegevens  prijs  te  geven.  Hiervoor  kan  hij  valse 

creditcardgegevens gebruiken, die op underground  fora gewoon  te koop  zijn. De 

koopovereenkomst heeft als voordeel dat een  ISP zeker zal willen weten dat een 

website een spoof website is, voordat de ISP gegevens van een betalende klant op 
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verzoek  verwijdert.  Het  geeft  een  zekere  robuustheid  aan  de  spoof  site  van  de 

phisher waardoor deze  langer  in de  lucht  kan blijven. Bovendien  garandeert het 

hosten bij een  ISP genoeg bandbreedte om het verkeer naar de spoof website  te 

verzekeren.  

 

Regular spam-hoster 

iMedia Networks (Verenigde Staten)  

“iMedia Networks is een bekende spam-hoster die andere grote spammers helpt, 
zoals Damon DeCrescenzo (Docdrugs), Quang Dantran (Whoa Medical), Andrew 
Amend, James Creamer (Market Traction Inc) en Partners-in-Spam, zoals Trent 
Durnham, Alan Ralsky en anderen. Ze verkopen ‘spammer hosting’ voor hoge 
bedragen terwijl ze de netwerkbeheerders bezighouden door te zeggen dat ze de 
spammer verwijderd hebben, terwijl ze de spammer in werkelijkheid een nieuw IP-
adres geven.” 

Bron: www.security.nl/artikel/14269/1/Meet_the_spammers.html 

 

Professionele  phishers  nemen  geen  genoegen met  andermans  serverruimte.  Zij 

zetten zelf webservers op. Dit heeft veel voordelen, vooral om de spoof websites 

lang in de lucht te houden. Door de website op meerdere eigen servers tegelijk te 

zetten, garanderen de phishers bandbreedte, zodat de spoof site bereikbaar blijft. 

In  principe  is  de  spoof website  via  het  IP‐adres  van  de  server waarop  de  spoof 

website  staat  relatief  eenvoudig  te  vinden.  Met  een  truc  proberen  phishers 

opsporing te bemoeilijken. Daarvoor zetten ze zogenaamde ‘flux’ netwerken op. In 

een normaal netwerk zoekt een computer een website en vindt die op een server 

met  een  zeker  IP‐adres  (te  vergelijken  met  een  telefoonnummer).  Wil  een 

gebruiker website X bezoeken, dan ‘belt’ de computer van de gebruiker met het IP‐

adres  van  die website  en  ontvangt  van  de  server waarop  die website  staat  de 

inhoud terug. Bij een single flux netwerk zorgt de phisher ervoor dat het  IP‐adres 

(het telefoonnummer) steeds verandert. Deze verandering kan iedere paar minuten 

of meerdere keren per minuut plaatsvinden14. Opsporing en  lokalisatie worden op 

die manier bemoeilijkt. Het doel is om de spoof website zo lang mogelijk in de lucht 

te houden zonder gevaar van ontdekking. Hoe langer de aanval duurt, des te meer 

die oplevert. 

                                                                 
14
 Het wisselen van adres vindt niet  fysiek plaats, maar wordt mogelijk gemaakt door  toepassing van 

botnets. Het slachtoffer dat naar de spoof website gelokt  is,  legt niet direct contact met de webserver 

maar met een geïnfecteerde computer ergens op de wereld. Die computer staat op zijn beurt weer  in 

contact met de webserver van de phishers. 
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De  single  flux  truc kent een beperking omdat de phisher maar over een beperkt 

aantal  IP‐adressen  kan  beschikken.  Wordt  er  vaak  genoeg  naar  een  van  de 

nummers  gekeken,  dan  komt  op  enig  moment  hetzelfde  nummer  weer  terug. 

Daarmee  is  te  achterhalen  in welke  IP‐range  de  spoof website  is  geplaatst.  Een 

rigoureuze  bestrijdingmethode  is  om  al  het  internetverkeer  in  deze  range  te 

blokkeren  en  zo  de  phisher  en  zijn  aanval  te  neutraliseren. Maar  onvermijdelijk 

maakt dat ook onschuldige slachtoffers en daar houden ISP’s niet van. 

 

Bij  fast‐flux  denkt  de  computer  te  communiceren  met  een  server,  maar  in 

werkelijkheid is het een bot. Achter het botnet zit een server die de content levert 

aan de bot die dit weer doorgeeft aan de computer. Als een phisher zich hiervan 

bedient dan wisselt niet alleen het  telefoonnummer  zoals  in het geval van  single 

flux,  maar  ook  de  plaats  waar  het  telefoonnummer  staat. Wordt  J.  Pieterszen 

opgezocht dan heeft hij niet alleen steeds een nieuw telefoonnummer, maar woont 

hij de ene keer  in Amsterdam, dan  in Utrecht, etc. Het  lokaliseren van Pieterszen 

wordt dan  vrijwel onmogelijk, net  als  in de  analogie de  spoof website. Ook hier 

geldt  dat wegnemen  van  de  bot  voor  gebruikers  lastig  is, maar  voor  de  phisher 

nauwelijks gevolgen heeft. Leeftijd en geschiedenis van een domein zijn belangrijke 

factoren in het bepalen van het risico op fast‐flux aanvallen  (Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers (ICANN), 2009, p. 9). 

 

Bulletproof hosting 

Bulletproof hosting is globaal om twee redenen interessant voor een phisher. In de 

eerste plaats omdat degene die deze dienstverlening aanbiedt zich niet druk maakt 

over wat de gebruiker (in casu de phisher) precies met de gehoste server doet en in 

de tweede plaats omdat de aanbieder van de dienstverlening de  identiteit van de 

host  heeft  afgeschermd. Voor  spammers  en  phishers  natuurlijk  een  ideale  vorm 

voor  afscherming  van  identiteiten  en  locaties  waar  hun  servers  draaien. 

Botnetcontrollers worden bijvoorbeeld ook bulletproof gehost. 

 

Opsporingsonderzoeken  lopen  stuk  op  deze  vorm  van  hosting. Overigens  is  niet 

iedere  vorm  van  bulletproof  hosting  voor  de  phisher  geschikt.  In  tal  van  landen 

waar de regelgeving niet zo strikt is, kan deze vorm van hosting worden verkregen. 

Met  als  mogelijke  consequentie  dat  de  internetverbinding  niet  al  te  zeker  is 

waardoor die  vaak down  gaat  en de phisher  inkomsten misloopt. De phisher  zal 

daarom op  zoek  zijn naar bulletproof webhosting met een hoge  ‘uptime’ en een 

grote  bandbreedte.  Deze  servers  draaien  zonder  storingen,  zijn  erg  stabiel  en 

kennen weinig uitval. Dat garandeert dat bezoekers de site altijd kunnen bereiken. 

Nederland  is daarvan een voorbeeld, maar heeft als nadeel dat de  identiteit  lastig 
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verborgen  blijft.  Landen  als  Brazilië,  Rusland,  Singapore,  Hongkong  en  China 

voldoen wel aan de wensen van de phisher of van degene van wie de phisher de 

bulletproof hosting huurt.  

 

Bulletproof hosting 

Spammer Ivo Ottavio Reali Camargo (Brazilië) 

“Ivo is een spammer en ‘off shore’ partner voor veel andere spammers, waaronder 
spamkoning Alan Ralsky en Michael Lindsay. Ivo levert hosting, domeinnamen en 
spam services uit Brazilië vanwege de lokaal tolereante wetgeving. Hij gebruikt 
bepaalde technieken om de domeinen van zijn klanten in zijn eigen regio te hosten. 
Hij gebruikt daarvoor ook gehackte servers. Als spammer doet hij in hypotheken, 
medicijnen, en aandelenscams.” 
 

Bron: www.security.nl/artikel/14269/1/Meet_the_spammers.html 

 

“Landen met  zowel  een  hoge  bandbreedte  als  een  regime  dat  niet  bereid  is  op 

aanwijzing  sites  te  laten  verwijderen  (hosting  paradises),  zijn  aantrekkelijk  voor 

cybercriminelen.”  

 

 “Heeft  iemand  zich  voorzien  van  bulletproof  hosting,  dan  is  dat  een  redelijke 

indicatie dat er iets niet deugt. Bijbehorende ranges IP‐adressen in combinatie met 

rare URL’s versterken deze verdenking.” 

 

Het  is mogelijk  om  blacklists  te maken  van  bulletproof  hosters  op  basis  van  IP‐

ranges. Onderhoud van die blacklist is dan uiteraard van belang. 

 

Creditcard hosting 

Creditcard hosting  is een eenvoudige en snelle manier van hosting. Grote  ISP’s  in 

Amerika bieden deze dienst volstrekt regulier (legaal) aan. Alles wat een spammer 

of phisher nodig heeft  is een  (vals) creditcard account en een website. Hij vraagt 

het domein aan, betaalt en de site kan worden gehost. 

 

“Juist omdat de cybercriminelen zich in een voorbereidende fase nog vrij onbespied 

wanen, hun activiteiten zijn immers nog niet operationeel, bestaat de kans dat een 

niet  al  te  slimme  boef  vanuit  zijn  eigen  omgeving  van  een  dienst  als  creditcard 

hosting gebruik maakt. Dan is er alsnog een spoor dat naar hem verwijst.”  

 

Het gebruik van gestolen creditcardgegevens kan ook naar de dader verwijzen. Na 

gebleken diefstal worden creditcards geblokkeerd, zodat de cybercrimineel die van 
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deze gegevens gebruik wil maken soms meerdere nummers moet checken om uit 

te komen bij geldige gegevens.  

 

“Meer  dan  één  betaalpoging  met  verschillende  creditcards  achter  elkaar  vanaf 

eenzelfde  computer  levert  bij  de  instelling  die  het  betalingsverkeer  verwerkt  een 

opvallend  inlogpatroon  op  van  iemand  die  vanaf  hetzelfde  IP‐adres  een  lijst met 

gestolen creditcards lijkt af te lopen op zoek naar een werkende.”  

 

“Via een bepaald  type betalingen aan een creditcard hoster kan mogelijk afgeleid 

worden welke hosters grotere kans hebben spoofing websites te hosten.” 

 

Server hacking 

In  een  aantal  stappen  van  het  phishingproces  moet  de  phisher  zich  toegang 

verschaffen  tot  diverse  andere  computersystemen  waar  hij  normaal  gesproken 

geen toegang toe heeft. Om toch bij de informatie te kunnen die hij wil of zijn eigen 

informatie te stallen waar hij wil, zal hij in die systemen moeten inbreken. De kunst 

van het hacken is om in steeds minder stappen toegang te verkrijgen, zodat de kans 

op detectie kleiner wordt.  

 

Een phisher kan proberen een kwetsbare server te vinden via het World Wide Web. 

Er  zijn  ook  facilitators  (scouts)  die  zich  hebben  toegelegd  op  het  ontdekken  van 

servers met verouderde operating systems (OS) die niet de nodige updates hebben 

gehad of servers met OS’en waarin nieuwe lekken zijn ontdekt en die nog niet door 

de fabrikanten verholpen zijn. Voor het vinden van dit soort servers zijn ook weer 

doe‐het‐zelf programma’s beschikbaar. Voor het inbreken in kwetsbare computers 

zijn op het  internet handleidingen  voorhanden. Het nadeel  van deze methode  is 

haar  tijdrovend  karakter  en  de  hoge  risico’s  die  het  met  zich  meebrengt.  De 

methode  is  simpel. Breek  in op een domein  (www.meccanodoos.nl) en plaats de 

spoofing  site  op  www.meccanodoos.nl/a/b/c/d/1973/index.html.  Wanneer  een 

phisher  de  gehackte  server  binnen  is, moet  hij  het  lek  openlaten  om  zelf  een 

volgende keer weer binnen te kunnen komen.  

 

“In theorie kunnen ook bestrijders op zoek gaan naar kwetsbare servers en de deur 

laten sluiten of een eventuele phisher opwachten.”  

 

De phisher hoeft de gehackte host niet per se te gebruiken voor het hosten van zijn 

spoof of recruitment site, maar kan hem ook onderdeel maken van zijn botnet.  In 

dat geval dicht hij het lek in het OS wel, waardoor deze server in een zoekactie naar 

kwetsbare servers niet boven zal komen. 
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De phisher hoeft het hacken niet zelf  te doen, maar kan ook de  toegang  tot een 

gehackte server kopen of huren. In feite gebeurt dat ook als onderdeel van de DIY‐

phishingkits.  

 

 

2.10 Stap 6 Upload web content 
 

Voordat het slachtoffer zijn gegevens in kan vullen op een spoof site moet die site 

worden  gelanceerd. Hetzelfde  geldt  voor bijvoorbeeld mules  die  zich melden  bij 

een recruitment site. Pas dan kan iedereen met de juiste URL deze sites bezoeken. 

Opmerkelijk  is  dat  voordat  de  spamberichten  verzonden  zijn,  er  nog  geen  enkel 

verkeer van en naar de spoof site zal zijn. Niemand  is op dat moment nog op de 

hoogte van de plaats waar de site staat en zal er uit zichzelf naar toe surfen, tenzij 

een gebruiker een URL fout intypt die toevallig exact overeenkomt met de phishing 

URL.  Op  dit  soort  typefouten  is  overigens  door  een  aantal  houders  van 

domeinnamen slim  ingespeeld om op die manier mensen op hun site uit  te  laten 

komen. 

 

Een ervaren phisher zal zijn phishingsite anoniem of onder de naam van een ander 

willen uploaden. Bij  gebruik  van de DIY‐kit heeft  een phisher hierover  overigens 

maar beperkt  controle. Net  als de betaling met  een  gestolen  creditcard,  zal  een 

dergelijke phisher niet van zijn ‘normale’ internet verbinding gebruik willen maken. 

Uploads  gebeuren  via  internetcafés,  gekraakte draadloze  netwerken,  gratis WiFi, 

een keten van gekraakte computers, etc.  

 

Uit oogpunt van detectie is vooral de testfase van de spoofsite van belang. Alvorens 

volledig  online  te  gaan  zal  de  phisher  zijn  site  willen  uitproberen.  Juist  deze 

testomgeving waar de  sites  tijdelijk  staan, bevindt  zich  vermoedelijk  dicht bij de 

phisher zelf. Op dat moment is hij kwetsbaar zonder het zich te realiseren. Detectie 

van de testomgeving kan leiden naar de phisher zelf.  

 

“Spoof sites kunnen binnen bepaalde  IP‐ranges gedetecteerd worden op basis van 

een  bepaald  profiel  bestaande  uit  woorden  en  kleuren,  die  specifiek  zijn  voor 

spoofing websites. Dat kan aanwijzingen geven voor de ‘echte’ bovenliggende URL 

die direct gelieerd  is aan de phisher en  in dat voorbereidend stadium nog niet aan 

de phishing URL.” 
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2.11 Stap 7a Acquire mail delivery 
 

De volgende stap  in de phishing aanval  is het bouwen of kopen van software die 

snel  en  geautomatiseerd  e‐mailberichten  kan  versturen  naar  de  geharveste  of 

aangekochte adressen. Deze software is volop verkrijgbaar op fora, nieuwsgroepen 

en in chatrooms op internet.  

 

Massmailer 

Een  massmailer  is  een  softwareprogramma  dat  veel  berichten  tegelijk  kan 

verzenden  of  via  een  botnet  de  bots  instrueert  om  een mail  te  versturen.  Een 

voorbeeld van een dergelijke toepassing  is Dark mailer15. De software  is nodig om 

de potentiële slachtoffers  te benaderen en de  link naar de spoof website over  te 

dragen.  De  meest  populaire  programma’s  worden  niet  gratis  ter  beschikking 

gesteld.  De  aanschaf  van  dergelijke  massmailers  laat  dus  een  geldspoor  na. 

Opvallend  is ook dat massmailers vaak  te herkennen  zijn aan de opbouw van de 

berichten en de  trucs die gebruikt worden om de opsporing  te bemoeilijken. Een 

momenteel  nog  redelijk  verweer  tegen  de  meeste  massmailers  is  graylisting. 

Graylisting maakt gebruik van de verschillen  in gedrag van massmailers en  ‘echte’ 

MTAs  (Mail  Transfer  Agent).  Echte MTA’s  vragen  eerst  of  het  schikt  en  als  de 

ontvangende  host  aangeeft  het  ‘te  druk’  te  hebben, dan  probeert  een MTA  het 

later nog eens. De meeste massmailers zijn niet  ingericht op het  (langdurig, denk 

aan  uren) wachten  voordat  een  bericht  verstuurd mag worden. Het  is  echter  te 

verwachten  dat  als  graylisting  populairder  wordt,  massmailers  deze  ‘backoff’ 

procedure ook zullen gaan na doen. 

 

“Beginnende  phishers  gaan op  fora  en  nieuwsgroepen  en  downloadsites  op  zoek 

naar  mail  software.  De  communicatie  op  dergelijke  plaatsen  met  mogelijke 

aanbieders laat een spoor achter en een alias.” 

 

“Beginnende phishers zullen vanwege het op zichzelf niet  illegale karakter geneigd 

zijn om de mailsoftware met reguliere internet betaalmogelijkheden af te rekenen, 

eventueel gebruik makend van creditcardgegevens van  familie. Ze hebben zichzelf 

nog  niet  voorzien  van  allerlei  rookgordijnen  in  een  vroeg  stadium  van  het 

phishingproces.” 

 

Acquire botnet 

                                                                 
15
 www.en.wikipedia.org/wiki/Dark_Mailer, laatst geraadpleegd op 4 juli 2008. 
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Botnets  zijn  netwerken  van  computers  die  geïnfecteerd  zijn  met  een 

softwareprogramma waardoor de computer door iemand anders dan de gebruiker 

bestuurd kan worden (met namen als ‘Monkif/DIKhora’, ‘Maazben’, ‘Rustock’). 

 

De bots, de geïnfecteerde computers, worden gerekruteerd door de gebruiker naar 

websites  te  lokken  waarop  het  softwareprogramma  staat.  Dit  kunnen  allerlei 

websites  zijn,  zoals  loterijen  die  schijnbaar  gewonnen  zijn,  ‘veiligheid’‐websites, 

pornosites en dergelijke. De bots ontvangen  instructies  van de botnetbeheerder. 

Botnets worden bijvoorbeeld  ingezet bij DDoS16 aanvallen, waarbij grote aantallen 

computers  tegelijk  een website  bezoeken  en  zo  de webserver  overbelasten.  De 

phisher kan zich op twee manieren bedienen van een botnet. Hij kan bij alle van het 

botnet deeluitmakende pc’s zijn spoof website laten zien. Alle bots openen dan de 

spoof website op het moment dat de phisher dat wil. Dit heeft als groot voordeel 

dat alle geadresseerden in ieder geval op de website komen, wat de kans vergroot 

dat  slachtoffers  hun  gegevens  achterlaten.  Aan  de  andere  kant  zullen  sommige 

gebruikers  de  website  beschouwen  als  een  ongewenste  pop‐up,  die  ze  zonder 

nadere beschouwing weer sluiten. Anderen zullen bij het onverwachts openen van 

een webpagina wantrouwend worden en de pagina weer sluiten. Een ander nadeel 

van deze methode is dat de reden waarom de website verschijnt onduidelijk blijft. 

Er  is geen waarschuwing aan vooraf gegaan die de noodzaak van het  invullen van 

de gegevens door de gebruiker verklaart. 

In een tweede toepassing van een botnet verspreidt de phisher zijn e‐mailbericht 

via  het  botnet  naar  de  bots  en  instrueert  hen  dit  naar  alle  contacten  van  de 

gebruiker van de bot uit diens adresboek door te sturen. Dit heeft als voordeel dat 

de  phisher  in  het  harvesting  proces minder  energie  hoeft  te  verspillen  aan  het 

verzamelen van adressen. 

 

Beide methoden vereisen dat de phisher, althans tijdelijk, de beschikking heeft over 

een  botnet.  Dit  kan  hij  ‘huren’  van  een  botnet  beheerder  of  zelf  opzetten.  Het 

opzetten van een botnet  is een tijdrovend karwei dat eerder door georganiseerde 

phishing  organisaties  zal  gebeuren  dan  door  de  individuele  phisher.  Botnet 

beheerders zitten elkaar regelmatig dwars, omdat ze allemaal proberen hun botnet 

zo groot mogelijk  te maken. Een besmette computer kan echter maar onderdeel 

zijn  van één botnet  tegelijk. Botnets  kunnen daarom ook heel dynamisch  zijn en 

van de ene op de andere dag in grootte verschillen. 

                                                                 
16
  Distributed  denial‐of‐service:  een  computer‐  of  netwerkaanval met  andere  computers  die  zoveel 

verbindingsverzoeken naar de server van een of meer sites versturen, dat de ‘service’ daarvan (tijdelijk) 

wordt geblokeerd. 
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“Phishers  kopen/huren  een  botnet  in  plaats  van  er  zelf  één  op  te  zetten.  Kopen 

houdt feitelijk in dat men een commando krijgt met behulp waarvan het botnet kan 

worden geactiveerd; al dan niet voor een bepaalde duur.” 

 

“Het verwerven van een botnet verloopt via underground fora waarbij vanwege het 

illegale  karakter  van  een botnet de  credibility  check  van de potentiële  koper  een 

veel  zwaarder  karakter  zal  hebben  dan  bij  het  inkopen  van  andere  tools  ten 

behoeve van de phishing.”  

 

 “De  verkopers  van  botnets  hebben  paradoxaal  genoeg  eenzelfde  belang  als  de 

banken:  afscherming.  Ze  maken  daarom  van  dezelfde  afschermingtechnieken 

gebruik.” 

 

 “De  betaling  van  de  huur  van  een  botnet  vindt  plaats  in  natura  (inloggegevens, 

creditcardnummers,  diskspace)  of  via  niet‐triviale  internet  betalingen  (money 

transfers, epassports, webmoney, cash).” 

 

Acquire PWND computer 

PWND staat voor pawned (pion) computer en komt neer op het (specifiek) kunnen 

bedienen van andermans computer. In tegenstelling tot een botnet zullen bepaalde 

phishers  zelf hun PWND  computers  verwerven door  actief op  zoek  te  gaan naar 

slecht  beveiligde  computers.  Ze  onderzoeken  hiervoor  bepaalde  IP‐ranges  op 

kwetsbaarheden die  als  zodanig door hun netwerkactiviteit herkenbaar  zijn  voor 

ISP’s.  Door  het  laagdrempelige  karakter  van  het  verwerven  van  een  PWND‐

computer  zullen  (beginnende)  phishers minder  nadrukkelijk  hun  eigen  identiteit 

richting de PWND‐computer verhullen  (men  is nog niet zo geroutineerd en  in alle 

fasen van verhulling thuis).  

 

“Wordt een PWND‐computer onderzocht op netwerk verkeer van de controlerende 

computer dan komt men wellicht uit bij de identiteit van de phisher.”  

 

Er  bestaat  een  groot  aantal  softwarepakketten  om  op  grote  schaal  naar 

kwetsbaarheden  in  een  netwerk  te  zoeken.  De  beginnende  phisher  is  zichtbaar 

wanneer hij op zoek gaat naar die software en deze betaalt. Door het niet direct 

strafbare karakter van de software zal de credibility check minder zwaar zijn. 

 

Gedurende het hele phishingproces moet de  identiteit  van de phisher onbekend 

blijven. Vanaf stap 8 neemt hij de  identiteit aan van het slachtoffer of  lift met het 

slachtoffer mee bij het  target naar binnen. Een proxyserver kan worden gebruikt 
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om  identiteit  af  te  schermen.  Een  proxy  is  een  PWND‐computer  die  zich  door 

bediening op afstand kan gedragen als een vervanger voor een andere computer. 

Proxyservers  zijn  schakels  in  het  internet waarop  (bijvoorbeeld bij  een  ISP)  vaak 

geraadpleegde websites worden opgeslagen. Daardoor kunnen veelgebruikte sites 

sneller worden  geladen.  Een  proxyserver  onderschept  verzoeken  om  informatie 

van  een  browser  en  kijkt  of  die  zich  op  de  proxyserver  bevinden. Het 

internetverkeer  loopt  via  een  proxyserver waardoor  het  eindstation  niet  het  IP‐

adres van de computergebruiker ziet maar van de proxyserver. Een aantal van deze 

proxy’s kan ook worden geschakeld (proxy‐chain) waarbij het zeer moeilijk en altijd 

zeer  tijdrovend  en  weinig  succesvol  is  om  bij  de  oorsprong  uit  te  komen.  Een 

onveilige proxy kan door spammers worden overgenomen om spam  te versturen 

en  op  die  manier  pawned  worden.  De  proxy  is  dan  gekidnapt  (‘hijacked’).  De 

daarvoor te  installeren software wordt binnengebracht met een Trojaans virus en 

de spam wordt verzonden via SMTP17. De binnenkomst van veel van deze virussen 

blijft onzichtbaar voor de gebruikelijke poort scans. Proxy’s die zijn geïnfecteerd zijn 

in  feite  controllers  van  een daarna  eenvoudig op  te  zetten botnet.  Ze  gebruiken 

afwijkende  poorten  of  afschermingtechnieken  om  detectie  te  voorkomen.  De 

bestandsnamen die  ze gebruiken  zijn wisselend. Om  ze  te achterhalen  is meestal 

uitgebreid forensisch onderzoek noodzakelijk. 

 

 

2.12 Stap 7b Method of infection 
 

Zoals eerder bij stap 3c al onder de beschrijving van packers is aangegeven, bestaan 

er vele methoden om malware te distribueren of, anders gezegd, een computer te 

infecteren.  We  hebben  het  onderscheid  gemaakt  in  een  ‘push’  en  een  ‘pull’ 

benadering.  Veel  voorkomende  methoden  voor  de  push  benadering  zijn  het 

verzenden van e‐mail (spammen met een besmette bijlage), instant messaging (IM) 

(het binnenkrijgen van besmette plaatjes en/of bestanden als onderdeel van een 

chat),  het  bezoeken  van  sites met  besmette  advertenties  en  het  bezoeken  van 

gecorrumpeerde (meestal slecht beveiligde) sites zoals blogs die proberen gebruik 

te maken van softwarematige kwetsbaarheden. Bij de laatste twee vormen gebeurt 

de besmetting zonder enige handeling van de gebruiker via een zogenaamde ‘drive‐

by download’ langs bijvoorbeeld een reclamebanner (Provos, 2008). 

                                                                 
17
  Simple Mail  Transfer  Protocol  (SMTP)  is  de  de  standaard  voor  het  versturen  van  e‐mail  over  het 

internet. 
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Bij  een  pull  benadering  is  er  sprake  van  het  verstoppen  van  de  malware  in 

ogenschijnlijk  betrouwbare  bestanden  zoals  freeware,  films,  documenten 

enzovoort. Vooral via peer‐to‐peer bestandsuitwisseling (torrents) vindt een grote 

mate van door een gebruiker zelf geïnitieerde distributie van malware plaats.  

 

Bij  de  distributie  van  malware  via  nieuwsgroepen  (usenet)  of  peer‐to‐peer 

(torrents) kan via technische hulpmiddelen een (deel van de) digitale identiteit van 

degene die de besmette bestanden plaatst dan wel aanbiedt, herleid worden. Het 

scannen  van alle bestanden  in de nieuwsgroepen of aangeboden  via  torrents op 

malware  is  vanwege  de  grote  dynamiek  praktisch  onhaalbaar.  Daar  en  tegen 

probeert men de bestanden waarin malware aanwezig is, zo aantrekkelijk mogelijk 

voor gebruikers te laten zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van de nieuwste afleveringen 

van series, films, muziek‐CD's enzovoort. Om daarbij als eerste op te kunnen vallen, 

verschijnen deze malafide posts vaak eerder dan het verschijnen van de originele 

versie. Dit kan een goede indicator zijn van malware distributie en aanleiding geven 

om in detail naar de digitale identiteit van de plaatser op zoek te gaan. 

 

“Het  verschijnen  van audiovisuele  files op het web,  zogenaamd met  zeer actuele 

content  die  redelijkerwijs  nog  niet  beschikbaar  kan  zijn,  is  een  indicatie  voor  de 

aanwezigheid van malware in die files.”  

 

De wapenwedloop tussen de malware schrijvers en de anti‐virus(AV)‐industrie leidt 

ertoe  dat  bepaalde  veel  gebruikte  packers  (zie  §  2.7)  op  enig  moment  in  AV‐

software opgenomen worden om bij het scannen de bestanden te unpacken en dan 

de  malware  te  herkennen.  Om  de  AV‐industrie  voor  te  blijven  zullen  malware 

schrijvers steeds op zoek gaan naar nieuwe packers. De noodzaak is daarbij niet dat 

ze efficiënter of sneller comprimeren, maar dat de wijze van compressie anders is.  

 

Niet alleen AV‐files zijn een geschikt vehikel voor het verspreiden van malware of 

het  aantrekken  van  bezoekers  naar  phishing  sites.  In  toenemende mate worden 

netwerksites,  zoals  Hyves,  Facebook,  MySpace  en  vele  andere,  gebruikt  om 

malware  te  verspreiden.  Het  is  gemeengoed  geworden  om  via  persoonlijke 

profielen op deze websites informatie te delen met een online netwerk. Dit kan van 

alles zijn, zoals het bijhouden van een dagboek, bloggen of het delen van zaken die 

een  gebruiker  opgevallen  zijn  op  andere  websites  in  de  vorm  van  plaatjes  of 

filmpjes.  Een  voorbeeld  van  malware  verspreiding  via  sociale  netwerksites  is 

bijvoorbeeld het volgende. Websense® securitylabs ontdekte op MySpace pagina’s 

waar een  frauduleus YouTube  filmpje aangeboden werd. Wanneer gebruikers op 

het  filmpje  klikten werden  ze doorverwezen naar  een  kopie  van de  video op de 
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website ‘Youtube.info’18. In het filmpje zat een installatieprogramma voor een extra 

werkbalk  in  hun  browser,  in  dit  geval  de  ‘Zango  Cash  Toolbar’.  Gebruikers  die 

klikten  op  de  knop  “click  here  for  full  video”  werden  naar  een  Microsoft® 

Windows® video gestuurd en gevraagd een gebruikersovereenkomst te accepteren 

om het filmpje te kunnen bekijken. Het accepteren van de gebruikerovereenkomst 

startte ook de installatie van de ‘Zango Cash toolbar’ (Choo, 2009, p. 1). 

 

 

2.13 Stap 8 Acquire victims 
 

Als  de  phisher  alles  in  gereedheid  heeft  gebracht  kan  zijn  aanval  beginnen. Het 

moment van de aanval kiest de phisher zelf.  Is er veel aandacht voor een andere 

bepaalde  aanval  op  zijn  target  of  is  de  targetinstelling  anderszins  veel  in  het 

nieuws, dan zal hij wachten. 

 

Open spoof page 

Afhankelijk van de gebruikte techniek voor de distributie van de mail (zie stap 7) zal 

de  phisher  de  massmailer  een  opdracht  geven,  de  spoof  website  in  de  lucht 

brengen via het botnet dan wel een botnet activeren om de mail massaal te gaan 

versturen.  Het  aansturen  van  botnets  is  een  ontwikkeling  op  zich.  Het 

Money/Sikora botnet verpakt zijn commando bijvoorbeeld in een .jpeg bestand dat 

daarmee de  indruk wekt een plaatje te zijn maar het niet  is (Naraine, 2009). Door 

de  besmette  PC  wordt  het  als  plaatje  verwerkt  en  worden  de  commando’s 

uitgevoerd. De  bestandsgrootte  van  deze  fake.jpeg  komt  overigens niet  overeen 

met een echt .jpeg bestand en het is ook niet als plaatje te openen. Dat biedt weer 

aanknopingspunten voor detectie. 

 

“Wanneer de bestandsgrootte niet overeenkomt met de aard  van de  inhoud  van 

een bestand, kan dit een  indicatie zijn dat er  iets met het bestand aan de hand  is. 

Het bevat een commando, virus, malware of andere schadelijke code.” 

 

Mass mail 

Voor  het  feitelijk  benaderen  van  slachtoffers  staan  de  phisher  weer  meerdere 

mogelijkheden ten dienste die ook tegelijk gebruikt kunnen worden om het bereik 

van potentiële slachtoffers te vergroten. Een spambericht is de lokmethode van de 

                                                                 
18
 Saillant detail: deze website werd gehost in Nederland (Amsterdam). 
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meeste klassieke phishing aanvallen om geadresseerden  tot  slachtoffer  te maken 

door ze naar de spoof website te lokken en hen over te halen hun gegevens daar in 

te vullen. Spamming heeft hier dus niet als doel gebruikers  iets te  laten kopen of 

een bepaald product onder de aandacht te brengen, maar is een werktuig om hen 

te  overreden meerdere  acties  te  ondernemen.  De  spammail  ziet  er  bij  phishing 

anders  uit  dan  bij  spamming  als  hoofdactiviteit.  Spam  als  onderdeel  van  een 

phishing  aanval  ziet  er  vaak  veel  beter  uit.  Juist  omdat  deze  mensen  moet 

overtuigen hun kostbare gegevens achter te  laten, moet de spammail vertrouwen 

wekken. Het  gebruik  van  bedrijfslogo’s  en  bedrijfskleuren  is  hoog, maar  vreemd 

genoeg is het woordgebruik vaak onzorgvuldig (hoewel ook dat evolueert). Dit kan 

te maken hebben met de afkomst van de phishers. Als ze niet uit het land afkomstig 

zijn waar ze actief zijn, dan zullen ze zich moeten beroepen op een tolk of gebruik 

moeten maken van vertaalprogramma’s zoals Babel Fish. Nederlandse bankklanten 

e‐mail  in  een  andere  taal  sturen  is  niet  erg  geloofwaardig.  Uit  één  van  de 

onderzochte  dossiers  is  een  voorbeeld  bekend  dat  de  phishers  gebruik maakten 

van een in het land van de target wonend familielid dat niet alleen zorgde voor een 

juiste vertaling van de spamberichten, maar ook het  juiste moment bewaakte om 

de aanval te openen 

 

“Wanneer  gebruik  gemaakt wordt  van  een massmailer  zal  het  verkeer  vanaf  de 

computer die daarvoor gebruikt wordt, nadrukkelijk  toenemen  en als  zodanig als 

spammachine herkend kunnen worden.” 

 

“Een phishing aanval is te detecteren via grote mail providers (Hotmail, Gmail, KPN, 

etc.) die in de mailboxen steeds dezelfde mail aantreffen.” 

 

“Tijdens  de  aanval  kan  het  IP‐adres  van  de  spoof  website  achterhaald  worden, 

waardoor  verderop  in  het  proces  de  dader  die  teruggaat  naar  de  site  om  de 

gegevens op te halen, qua IP‐adres achterhaald kan worden.” 

 

Activate Botnet mailing 

Zoals hiervoor aangegeven, is door de sterke toename van het verkeer een massale 

spam run vanaf een beperkt aantal computers relatief eenvoudig op te sporen. Om 

dit  tegen  te gaan, wordt  in belangrijke mate gebruik gemaakt van botnets om de 

spammail  te  versturen.  In  de  praktijk  komt  dit  neer  op  het  versturen  van  een 

commando van de controlserver naar alle gehijackte computers in het botnet met 

daarin  de  te  versturen mail.  Vervolgens  wordt  dit  bericht  aan  iedereen  in  het 

adresboek  en/of  de  adressen  in  het  maillog  van  de  desbetreffende  computer 

gestuurd.  Een  anonimiserende  proxyserver  vertelt  de  website  niet  waar  het 
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originele  verzoek  vandaan  kwam,  zodat  deze  altijd  beschermd  is. Dit maakt  het 

voor de cybercrimineel eenvoudiger om anoniem te blijven en zich achter een net 

van proxy’s te verschuilen. Een manier om toch inzicht te krijgen in dataverkeer, is 

het  toepassen  van  het  Netflow  protocol  (Callanan,  Gercke,  Marco,  &  Dries‐

Ziekenheiner,  2009,  p.  123). Netflow  is  een  open maar  van  origine  ‘proprietary’ 

protocol dat door Cisco Systems ontwikkeld  is om  informatie over  IP dataverkeer 

door netwerknodes  te  laten verzamelen. Netflow geeft  inzicht  in hoeveel data er 

tussen  de  poorten  van  geïdentificeerde  nodes  en  hosts  wordt  uitgewisseld. 

Hiermee  is  de  identiteit  van  de  node  nog  niet  bekend,  maar  kan  wel  inzicht 

verkregen worden  in  de  hoeveelheden  dataverkeer. Dit  kan weer  leiden  tot  het 

identificeren van node’s die  in korte tijd veel verkeer kijgen,  iets wat bijvoorbeeld 

duidt op een spoof website (Netflow, 2009). 

 

Fake DNS reply 

Een manier om zonder mail of malware gebruikers naar de spoof site te laten gaan, 

is het hacken  van een DNS.  In § 2.1 bij de definitie  van  ‘pharming’  is dit  al  kort 

aangehaald.  Deze  zogenaamde  domain  name  service  is  een  soort  telefoonboek 

voor  het  internet waarin  domeinnamen  omgezet worden  in  fysieke  IP‐adressen 

waar  de  site  zich bevindt. Deze DNS  functie  is  redundant  uitgevoerd wat  zoveel 

betekent  als  dat  dezelfde  informatie  op  een  veelheid  aan  plekken  wordt 

opgeslagen. Afhankelijk van de plaats  in het netwerk  zal een gebruiker de meest 

dichtstbijzijnde  DNS  gebruiken.  Hier  komt  dan  de  kwetsbaarheid  om  de  hoek 

kijken: wanneer een lokale DNS gehackt wordt en bepaalde IP‐adressen veranderd 

worden, kan het dus gebeuren dat een gebruiker denkt dat hij naar de echte site 

gaat maar ondertussen de spoofsite bezoekt. 

Een  tweede mogelijkheid  om  DNS  te misbruiken  zit  in  een  ontwerpfout  van  de 

Internet  Explorer  browser.  Wanneer  een  website  wordt  aangevraagd  door  de 

gebruiker door middel van het intikken van een URL vraagt de browser op het web 

aan  een DNS‐server de  locatie  van de URL. De DNS  server  reageert met  een  IP‐

adres  en  de  gebruiker  wordt  naar  de  desbetreffende  pagina  gedirigeerd. 

Cybercriminelen  kunnen  echter  voordat  de  browser  een  DNS  raadpleegt  al  een 

namaak DNS antwoord sturen. Het volgende scenario ontrolt zich dan. Stel dat de 

gebruiker naar  zijn website  voor  internetbankieren wil. De  aanvaller heeft  alvast 

een vals DNS‐antwoord gestuurd naar de browser van de gebruiker, waarin het IP‐

adres  van  de  spoof  website  staat.  Zodra  de  gebruiker  naar 

www.rabobank.nl/internetbankieren wil surfen, ziet de browser dat er al een DNS‐

antwoord  is  en  dirigeert  de  gebruiker  naar  het  IP‐adres  dat  daarin  staat.  De 

browser controleert niet wanneer het DNS‐ antwoord is ontvangen, het constateert 

alleen dat er al een antwoord is.  
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Session hijack 

Op het moment dat een computer besmet  is met een bepaald  type malware kan 

deze er voor zorgen dat de gebruiker niets eens een spoof site hoeft te bezoeken 

om  toch  zijn  credentials  kwijt  te  raken  of  erger  nog  dat  deze  direct misbruikt 

worden. Deze ‘man‐in‐the‐middle’ benadering (zie ook § 2.1) tapt de communicatie 

tussen de computer en de bonafide server af en kan zelfs de berichten richting de 

server  in  zijn  voordeel  manipuleren.  Het  doel  van  een  session  hijack  is  om 

beschikking  te  krijgen  over het  zogenaamde  ‘session  cookie’  of  de  ‘session  key’. 

Deze geeft toegang tot de communicatiesessie tussen de gebruiker en de server en 

is  het  middel  waarmee  de  server  bepaalt  of  hij  met  de  juiste  gebruiker 

communiceert. Het session cookie kan digitaal gecompromitteerd worden; voor de 

session key heeft de aanvaller fysieke toegang tot de computer nodig om deze te 

kopiëren. Als de  aanvaller de beschikking heeft over  een  van beide,  kan hij  zich 

voordoen als een legitieme gebruiker en de gegevens op de server misbruiken. Het 

gijzelen van een sessie kan ook door middel van cross‐site scripting gebeuren (zie § 

2.6.3). 

 

 

2.14 Stap 9 Receive credentials 
 

Op  verschillende manieren  kan  een  phisher  de  gegevens  die  ergens  op  een  of 

meerdere servers zijn verzameld naar zich toe halen. Eerst zal hij voorafgaand aan 

stap 8 de  recruitment  site  leeghalen om op het moment dat de phishing  aanval 

loopt, te kunnen beschikken over mules. 

  

 Push by e‐mail 

De gegevens kunnen direct naar de phisher verzonden worden per e‐mail. Dit heeft 

als  voordeel dat de phisher niet het  risico  loopt dat wanneer  zijn domein uit de 

lucht gehaald wordt, hij niet meer bij zijn veroverde gegevens kan.  In de PHP‐file 

waaruit  de  phishingkits  bestaan  kan  bijvoorbeeld  het  e‐mailadres  worden 

ingevoerd  waarnaar  de  gegevens  moeten  worden  verzonden.  Zoals  in  §  2.7  is 

uiteengezet, wordt minimaal een kopie van die gegevens naar de ontwerper van de 

kit gestuurd. De code daarvoor  is  in een encrypted deel van de kit verborgen. De 

ontwikkelaar  maximaliseert  op  deze  manier  zijn  phishing  opbrengst  en  kaapt 

bovendien bezoekers weg voor de neus van degene die de kit heeft aangeschaft (al 

dan niet  tegen betaling). En dat  zonder  kosten  voor bulletproof hosting etc. Het 

risico komt volledig te  liggen bij de koper van de kit. Die  laat bovendien een extra 

spoor achter van de spoof website naar een e‐mail account.  
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“Er  zijn  ook  tegenmaatregelen  mogelijk.  Het  bedelven  van  het  account  met 

nepgegevens (watering down); het opheffen of laten opheffen van het account, het 

leeg maken van de inbox van het account of het leggen van een hinderlaag.” 

 

“Op  het  moment  dat  de  geregistreerde  data  via  een  mail  naar  de  phisher 

toegestuurd wordt,  kan  via  een mailtrace  en medewerking  van  de  ISP waar  de 

mailbox gehost wordt, de identiteit van de phisher achterhaald worden.” 

 

Push by instant messaging 

De resultaten van een phishing aanval door een professional worden hoofdzakelijk 

naar  de  phisher  verstuurd  via  een  instant messaging  of  chatkanaal.  De  phisher 

meldt zich met een willekeurig adres op een willekeurige computer aan voor een 

chatprogramma  waarbij  de  spoof  website  via  een  stukje  code  alle  ontvangen 

gegevens  direct  doorstuurt  aan  de  phisher  via  dit  chatprogramma.  Voorbeelden 

van deze programma’s zijn ICQ en MSN.  

 

Push credentials by IM 

Jabber  

‘Fraudeurs willen zo snel mogelijk geld verdienen. Daarom gebruiken verschillende 
Zeus varianten nu de opensource Instant Messaging (IM) software Jabber’, zegt Uri 
Rivner van RSA. Volgens hem verkiezen de cybercriminelen Jabber boven MSN 
omdat dit niet door Microsoft wordt beheerd. Zodoende kan men gestolen 
inloggegevens naar katvangers doorsturen die in bijna real-time de rekeningen 
plunderen.  
 
Door deze nieuwe functionaliteit zijn er nu twee groepen, zegt River. De ene groep 
houdt zich bezig met het verspreiden van de Zeus Trojan en het stelen van 
inloggegevens. De tweede groep gebruikt de gegevens om zo snel mogelijk geld op 
te nemen. "Dit betekent dat de tijd tussen het verzamelen van inloggegevens en het 
plunderen van rekeningen korter en korter wordt. Ik voorspel dat halverwege 2012 
meer dan de helft van de opnames in de VS en West-Europa binnen een uur na 
diefstal van de gegevens door de Trojan plaatsvindt." 

Bron: www.security.nl 

 

De  gegevens  kunnen ook  via  een  instant message  client  (al dan niet  verpakt  als 

onschuldige berichten)  in een chat channel gepompt worden. De phisher kan dan 

(binnen  een  bepaalde  tijd)  de  gegevens  opvragen. Dit  heeft  als  voordeel  dat  de 

gegevens van de  server verdwijnen en dat het moeilijker  is om de phisher op  te 

sporen.  Bovendien  heeft  de  phisher  meer  ontkenningsmogelijkheden,  het 

bezoeken van een chatroom kan immers toeval zijn. 
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“Op het moment dat de spoof bekend is, kan achterhaald worden in hoeverre deze 

automatisch  de  geregistreerde  gegevens  via  instant  messaging  doorstuurt.  Het 

kanaal waarop dit gebeurt, kan vervolgens gemonitord worden om te kijken welke 

deelnemers naar dit kanaal luisteren zonder actief deel te nemen. Eén hiervan is de 

dader.” 

 

Through one‐time data download 

De phisher gaat als het hem uitkomt naar de webserver waarbij hij gebruik maakt 

van het lek waardoor hij eerder is binnengekomen en downloadt zijn tekstbestand. 

Dat moet hij wel vaak doen  zonder  lang  te wachten na het begin van de aanval. 

Wordt de  spoof website uit de  lucht gehaald  (notice and  take down) of het hele 

domein  verwijderd,  dan  kan  de  phisher  immers  niet meer  bij  zijn  gegevens.  De 

spoof  site  kan  gewoon  een  extra  pagina  hebben  waar  de  gegevens  zijn  te 

downloaden, dan wel  een  extra  server die dat mogelijk maakt, wat  simpel  is  en 

lastig op te sporen. Het nadeel is dat (vooral bij grote volumes) de spoof host slecht 

gaat presteren of crasht. 

 

“Wanneer een phisher zich bedient van een 'one‐time download' van de op de spoof 

site geregistreerde server, is hij via zijn IP‐adres zichtbaar op het moment dat hij dit 

doet.” 

 

Polling spoof website 

Spoof websites blijven  in de regel niet  lang  in de  lucht. Het  is daarom riskant om 

pas na  een behoorlijke periode de  geoogste data op  te halen.  In plaats daarvan 

gebeurt het ook dat de spoof website met een vaste regelmaat gepolled wordt. Dit 

betekent dat iedere minuut, kwartier of uur gekeken wordt of er nog iets gevangen 

is. In dat geval wordt de vangst meteen binnengehaald. Het pollen van een server is 

in principe niets vreemds. Polling  is een methode om te controleren of een server 

nog werkt of om regelmatig de data van een online onderzoek op te halen. 

 

“Het  pollen  van  een  server  is  op  zichzelf  geen  vreemde  activiteit  omdat  het  ook 

gebruikt wordt  bij  legale  sites  om  te  kijken  of  de  site  nog  goed  functioneert. De 

frequentie en het type bericht dat heen en weer gaat, kan wel aanleiding zijn om te 

veronderstellen dat een server waar actief gepolled wordt een spoof site host.”  
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2.15 Stap 10 Acquire profit 
 

De  phisher  heeft  er  belang  bij  dat  slachtoffers  niet  in  de  gaten  hebben  dat  ze 

slachtoffer  zijn. Bij het maskeren  van het aftappen  van gegevens  kan de phisher 

verschillende  technieken  toepassen.  Eén  methode  is  het  slachtoffer  naar  de 

phishing  site  te  lokken,  daar  de  gegevens  in  te  laten  vullen  en  vervolgens  het 

slachtoffer  te  verwijzen  naar  de  reguliere  website,  die  aangeeft  dat  het 

wachtwoord  verkeerd  is.  Hierbij  communiceert  de  spoof  website  niet  met  de 

reguliere website, maar  verwijst  slechts. De  gebruikersnaam  en het wachtwoord 

worden uiteraard opgeslagen. Voordeel  van deze methode  is dat het  slachtoffer 

weinig argwaan zal koesteren, omdat het verkeerd invullen van wachtwoorden met 

regelmaat gebeurt. 

“Om  spoof  sites  zolang  mogelijk  in  de  lucht  te  houden,  zullen  (professionele) 

phishers proberen om slachtoffers niet te laten ontdekken dat ze gephisht zijn. Het 

doorlinken  naar  de  echte  site,  is  aan  de  kant  van  de  betrokken  instelling  of 

organisatie te herkennen doordat er vaker dan gebruikelijk vanuit hetzelfde IP‐adres 

bepaald  verkeer  op  de  site  terecht  komt. Op  het moment  dat  dit  geen  bekende 

gateway of proxy is, duidt dit op een spoof site die verkeer doorleidt.” 

 

“Naarmate spoof sites  langer  in de  lucht kunnen blijven, gaan ze opvallen doordat 

ze  in  search  engines  terechtkomen  en  bij  de  ISP  host  ineens meer  verkeer  gaan 

opleveren.” 

 

Bank account abuse 

Zijn de gegevens van slachtoffers verkregen en naar de phisher toegehaald dan kan 

hij ze gaan gebruiken. Een directe manier om misbruik te maken van inloggegevens 

vindt  plaats  bij  zogeheten  two‐factor  authentification.  Deze  manier  van 

toegangsbeveiliging wordt veel toegepast in het bankwezen. Klanten loggen niet in 

met  een  vaste  combinatie  van  gebruikersnaam  en wachtwoord, maar  gebruiken 

hun  rekeningnummer  als  gebruikersnaam. Het wachtwoord wordt  gemaakt door 

een  kleine  console,  die  op  basis  van  de  gebruikte  bankpas  en  de  bijbehorende 

pincode  een  algoritme  toepast  en  een  toegangscode  aan  de  gebruiker  toont. 

Phishers kunnen toch misbruik maken van rekeningen die op deze manier beveiligd 

zijn. Ze creëren een spoof website die exact gelijk is aan de inlogpagina van de bank 

en  daar  ook  1‐op‐1  mee  communiceert.  Naast  deze  website  creëren  ze  een 

sidescript dat als functie heeft om met de legitieme gebruiker mee naar binnen te 

glippen. Wanneer de gebruiker inlogt op zijn of haar rekening wordt het sidescript 

geactiveerd en gaat met de gebruiker, die nu onbewust  slachtoffer  is geworden, 

naar binnen. Het slachtoffer merkt niets, omdat de spoof website via de legitieme 
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website toegang geeft tot het beveiligde gedeelte van de website. Het slachtoffer 

doet  zijn  transacties en  logt uit. Het  sidescript blijft echter actief en houdt  zo de 

deur open voor de phisher. Deze kan nu zijn gang gaan en geld overboeken naar 

andere  rekeningen. Dat wordt  gemaskeerd  door  ze  de  naam mee  te  geven  van 

regelmatige betalingen, zoals gas/water/licht, huur, hypotheek, etc. De betalingen 

worden  ook  uitgevoerd  rond  de  datums  van  de  reguliere  betalingen  of  precies 

tussen  twee  van  deze  betalingen  in,  zodat  ze  minder  opvallen.  Via  nieuwe 

toepassingen  als  Ideal,  kan  de  phisher  ook  aankopen  doen  op  rekening  van 

slachtoffers.  Bij  internetwinkels  betaalt  hij  met  de  rekeninggegevens  van  het 

slachtoffer en laat producten naar zichzelf of mules opsturen. 

 

Deze methode  is weer  een  voorbeeld  van  de  ‘man‐in‐the‐middle’‐techniek  en  is 

technisch  redelijk moeilijk.  Er  zijn  geen  generieke  tools  voor  te  downloaden. De 

‘man‐in‐the‐middle’ software moet duur gekocht worden of door een dure hacker 

gemaakt worden. Het  is  lastig voorstelbaar dat een scriptkiddy dit zou kunnen of 

dat een hacker het voor niets zou doen. Ook is het geen software waarvan men kan 

claimen  dat  men  niet  wist  waar  het  voor  was.  Er  is  sprake  van  een  soort 

wapenwedloop.  De  phisher  stapelt  anti‐detectiemaatregelen  en  de  bestrijders 

bedenken detectiemaatregelen. Soms lijkt niet eens de moeite te worden genomen 

om  detectie  te  vermijden.  Het  is  voor  de  phisher  altijd  een  afweging,  veel 

eenvoudig doen of minder beter doen. Het is niet altijd duidelijk wat meer oplevert. 

Vooral  phishers  die  echt  investeren  kunnen  soms  de  open  en  bloot  (snel  en 

gevaarlijk) aanpak kiezen. 

 

“Indien er  sprake  is van direct gebruik van de gestolen data  (bijvoorbeeld bij een 

bank)  zal de dader  in de meeste gevallen gebruik maken  van  katvangers  (money 

mules).  Daarnaast  zijn  de  bedragen  die  bijgeschreven  worden  relatief  klein  en 

daardoor onopvallend.” 

 

“Creditcard  data wordt  vaak  via  underground  sites  doorverkocht  aan  (Russische) 

bendes. Door middel van informatie van bekend geworden slachtoffers, kan via het 

daadwerkelijk misbruik van de creditcardgegevens, de link met de creditcard bende 

gelegd worden. Via de communicatie van deze bende met anderen, kan de phisher 

geïdentificeerd worden.” 

 

“Inloggegevens  voor  sites waar  geen  direct  financieel  voordeel mee  kan worden 

behaald (Hyves, Facebook, marktplaats), worden vaak gebruikt om met behulp van 

dezelfde  inlog  toegang  te  krijgen  tot  webshops  waar  via  oneerlijke  shopping 

goederen  besteld  kunnen  worden.  De  veronderstelling  hierachter  is  dat  veel 
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gebruikers dezelfde inlognaam en wachtwoord bij verschillende sites gebruiken. De 

bestelling  van goederen  via andermans account  kan  vervolgens opvallen doordat 

een  ander  afleveradres  gebruikt wordt  (vaak  van  katvanger  of  een  zogenaamde 

'open brievenbus').” 

 

Creditcard abuse 

Het misbruiken  van  creditcardgegevens  kan  op  verschillende manieren. Met  de 

creditcard  kan  geld  worden  opgenomen  of  er  kunnen  producten  op  worden 

aangeschaft.  Via  Paypal  kan  ook  rechtstreeks  geld  overgeboekt  worden  naar 

rekeningen in bezit of onder controle van de phisher. Een relatief nieuw fenomeen 

is webmoney. Het betreft een  soort prepaid betaalmiddel waarmee een account 

kan  worden  opgeladen  en  vervolgens  kan  worden  betaald.  Met  creditcard 

gegevens kunnen ook money transfers gedaan kunnen worden, alleen wordt er na 

de  tweede betaling om  identificatie gevraagd. Het  stelen van  creditcardgegevens 

kan  ook  een MO  zijn  in  het  phishingproces,  bijvoorbeeld  bij  het  betalen  voor 

hosting of ingehuurde kennis en/of kunde (via Paypal). 

 

Auction.trading abuse 

Niet‐bancaire  gegevens  worden  misbruikt  in  andere  toepassingen.  Eén  van  de 

onderzochte  dossiers  van  het  politiekorps  Amsterdam‐Amstelland  betrof  een 

gekraakt  Hotmail‐account  ten  laste  waarvan  op  Ebay  aankopen  waren  gedaan, 

vermoedelijk met gestolen creditcardgegevens. Zo is de phisher niet te achterhalen, 

omdat  hij  zich  bedient  van  de  gegevens  van  iemand  anders.  Via  Ebay  gebeurt 

hetzelfde, maar is de kans aanwezig dat de phisher via een klantprofiel niet alleen 

aankopen doet, maar deze ook betaalt via dat profiel. Het slachtoffer lijdt dan niet 

alleen  immateriële  schade  in de vorm van  identiteitsdiefstal, maar ook materiële 

schade doordat hij aankopen voor de phisher betaalt. 

 

Abuse games credentials 

Voor games en online applicaties gelden ook verzilver‐ en doorsluismogelijkheden. 

Internetcommunities  als  Habbo  hotel  zijn  slachtoffer  geworden  van  phishing 

waarbij  accounts werden  gehackt  en  virtuele punten, die met  echt  geld  gekocht 

dienden te worden, overgeschreven werden naar accounts van de phisher, die ze 

vervolgens verzilverde ('Kisses', www.infonu.nl). 

 

Voor  spellen  als World  of Warcraft  (WoW)  kan  iets  dergelijks  ook  opgaan.  Hier 

stoppen spelers veel tijd energie en soms geld in het ontwikkelen van hun virtuele 

karakters en het verkrijgen van tools en skills. Al die eigenschappen worden al voor 

geld  op  het web  verhandeld  en  zijn  dus  ook  interessant  om  te  stelen.  Als  een 
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phisher een WoW account weet te kraken en de tools en skills steelt van een ander 

kan  hij  daar wellicht  goed  aan  verdienen.  Eén  van  de  onderzochte  dossiers  had 

betrekking op een dergelijke kraak bij de bron: de ontwikkelaar van een spel dat al 

wel  was  aangekondigd maar  nog  niet  op  de markt  was.  In  dat  geval  had  een 

groepje gamers zich ten doel gesteld zoveel mogelijk spellen te kraken. 

 

 

2.16 Stap 11 Activate mules 
 

Wanneer  een  phisher  op  enig  moment  beschikt  over  creditcardgegevens  of 

bankrekeninginformatie,  is  het  niet  handig  deze  direct  te  gebruiken  voor 

persoonlijke uitgaven. Dit maakt de opsporing  te eenvoudig. Phishers  rekruteren 

daarom mules  (ook  ‘drops’ genoemd) die het geld ontvangen en doorsturen. Dit 

proces kan geheel giraal verlopen, maar wordt vaak via money transfers gedaan om 

het minder transparant te maken. In dat geval ontvangt de mule een bedrag op zijn 

rekening. Hiervan mag hij een percentage houden en de rest neemt hij contant op. 

Dit geld verstuurt de mule vervolgens per money transfer naar de bestemming die 

de phisher wil. Direct daarna belt of mailt hij de zogenaamde MTC‐codes door aan 

de phisher die het  geld  vervolgens bij elk  kantoor  van Western Union of Money 

Gram kan ophalen onder vermelding van het MTC‐nummer. De bedragen blijven 

dicht onder de meldgrens voor ongebruikelijke transacties.  Identificatie  is formeel 

vereist maar daarop wordt niet in alle landen even sterk toegezien en bovendien is 

een vervalst identiteitsbewijs voldoende om het risico op ontdekking te vermijden. 

Mules  kunnen  ook  geheel  te  goeder  trouw  handelen,  omdat  phishers  zich  vaak 

voordoen als geheel legitieme partijen die hulp nodig hebben bij het doorgeven van 

geld. 

 

“Mensen met weinig mutaties op bankrekeningen met een laag saldo die plotseling 

grotere bedragen krijgen bijgeschreven die heel  snel worden opgenomen, hebben 

een grote kans als mule te worden ingezet. Helemaal als de rekening kort daarvoor 

is geopend zonder betaalpas af te nemen en verder niet meer wordt gebruikt.” 

 

 

2.17 Stap 12 Receive money/laundering money 
 

Om van zijn geld te kunnen genieten, moet de phisher het beschikbaar krijgen en 
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vervolgens witwassen. Een gedeelte van het verplaatsen van geld kan door middel 

van  de mules  gebeuren  als  hier  voor  omschreven.  Zij  verdoezelen  het  spoor  en 

verkleinen  de  traceerbaarheid  van  het  geld.  In  de  landen  waar  de  phishers 

uiteindelijk hun  geld ontvangen, Oost‐Europa  en derde wereldlanden, worden  in 

ieder geval al weinig vragen gesteld betreffende de herkomst van geld. In dit soort 

landen betekent de ontvangst van het geld eigenlijk ook dat het is witgewassen.  

 

Al  snel  valt  de  term  underground  banking  maar  daarvan  bestaan  tal  van 

verschillende soorten, waarbij de meest bekende Hawala‐achtige19 systemen sterk 

zijn gekoppeld aan bepaalde bevolkingsgroepen die ook vrijwel uitsluitend leden uit 

die  eigen  bevolkingsgroep  en  daaraan  gelieerde  bestemmingen  dienen  (Van  de 

Bunt &  Siegel, 2009). Deze bevolkingsgroepen worden bijvoorbeeld  in  relatie  tot 

Nigerianenscam aangetroffen en niet binnen phishingactiviteiten. Phishers kennen 

hun eigen vermoedelijk internetgerelateerde manieren van geld verplaatsen. 

 

Money transfer 

Ondanks  alle  evolutionaire ontwikkeling  in het phishingproces blijkt de MO  voor 

het  doorsluizen  van  geld  naar  de  phisher met  behulp  van moneymules  volgens 

Nederlandse deskundigen  immer populair (Workshop NICC‐actieonderzoek, 9 april 

2009)  en  neemt  ze  volgens  andere  bronnen  zelfs  toe  (o.a.  Mills,  2008; 

SearchFinancialSecurity, 2009). Deze MO staat bij stap 11 beschreven.  

 

Webmoney 

Webmoney  is  de  naam  van  een  bedrijf20, maar wordt  steeds meer  gebruikt  om 

bepaalde betaalfaciliteiten  te duiden. Webmoney  introduceerde een elektronisch 

geld en online betaalsysteem. Oorspronkelijk richtte Webmoney zich voornamelijk 

op  Rusland  (omdat weinig  Russen  een  creditcard  hebben).  Inmiddels wordt  het 

wereldwijd gebruikt, vooral ook  in de wereld van pokergames.  Inschrijven en geld 

ontvangen is gratis. Voor het versturen van geld is een fee verschuldigd bestaande 

uit een percentage van het verzonden bedrag. Betalingen kunnen worden beveiligd 

met  een wachtwoord. Op  die manier  kan  een  gebruiker  een  betaling  ophouden 

door een wachtwoord pas bekend te maken als de overeengekomen tegenprestatie 

is verricht.  

 

Een Webmoney account kan op verschillende manieren worden opgeladen: via een 

eigen bankrekening, andere online betaalsystemen, wisselkantoren (zoals GWK) en 
                                                                 
19
 Hawala is een, oorspronkelijk uit het Midden‐Oosten afkomstig, informeel banksysteem. 

20
 WM Transfer Limited, opgericht in 1998 en gevestigd in Belize. 
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door  middel  van  in  winkels  verkrijgbare  Webmoney  kaarten  van  verschillende 

waarden. Webmoney  is veilig omdat er geen creditcard account of bankrekening 

als tegenrekening nodig zijn. Ook is oplichting onmogelijk omdat gedane stortingen 

niet  kunnen worden  teruggedraaid.  Accounts,  ‘purses’  genoemd, maken  gebruik 

van equivalenten in goud (WMG), dollars (WMZ), roebels (WMR), euro's (WME) of 

hryvnia's  (WMU,  Oekraïne)21.  Accounthouders  kunnen  volledig  anoniem  blijven 

voor elkaar.  

 

Webmoney 

‘Snowwhite’ 

Op voorraad:  
E-Gold - ongeveer 250 euro  
Webmoney - ongeveer 450 euro   
Als je E-Gold of Webmoney wilt overnemen tegen een tarief van 0%, neem dan 
contact met ons op: www.snow-white.nl/nederland/contact.htm” 

Bron: www.snow-white.nl, 2009 
 

Webmoney  wordt  ook  verhandeld  zoals  wordt  geïllustreerd  met  vorenstaand 

voorbeeld van een internetadvertentie uit de wiethandel. Het bezit van Webmoney 

wordt zelfs vanuit  ‘Snow‐white’ verklaard: het heeft wat E‐Gold en Webmoney  in 

voorraad als gevolg van de zaadverkoop. 

 

“In toenemende mate wordt financieel gewin van criminaliteit op internet omgezet 

in zogenaamde webmoney. Of het gaat om het  leveren van creditcard  informatie, 

het huren van een botnet, het  leveren van adressen,  inloggegevens voor spelletjes 

of ftp sites; de meeste ruil vindt plaats met webmoney als virtueel geldmedium.” 

 

Steeds  meer  goederen  en  diensten  in  de  fysieke  wereld  kunnen  met  webgeld 

bekostigd worden  (hotels,  vliegreizen). Een manier om webgeld wit  te wassen  is 

dan bijvoorbeeld om hotelovernachtingen te boeken bij een online reisbureau dat 

betaald  krijgt  in  legitiem  geld  maar  de  eigen  betalingen  via  illegaal  verkregen 

webgeld pleegt. Een ander specifiek voorbeeld van creativiteit gaat over iemand die 

het cadeaubon algoritme van de iTunes winkel had gekraakt en dat te gelde wilde 

maken  (iTunes  heeft  namelijk  een  applicatie  winkel  waar  programmeurs  hun 

iPhone  en  iPod  programma's  kunnen  verkopen). Hij  probeerde  daarvoor  op  een 

gameforum moneymules te werven die geld van iTunes krijgen. Zij krijgen zelfs 70% 

                                                                 
21
 www.en.wikipedia.org/wiki/WebMoney, laatst geraadpleegd 21 december 2009. 
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van de omzet. De cybercimineel stelde het volgende voor: “ik koop zo vaak  ik kan 

jouw programma, jij krijgt geld van Apple en we doen 50/50.” De crimineel hoopte 

dat de programmeur niet zo slim was dat hij/zij begreep wat Apple doet als ze zien 

dat  ineens duizenden programma’s verkocht worden, allemaal met dezelfde valse 

cadeaubonnen (Dilger & McLean, 2009). 

 

Online product payment 

Met gestolen creditcard informatie en webmoney kan eenvoudig online gewinkeld 

worden. Het probleem is wel dat fysieke levering van de aangekochte goederen bij 

de dader, opsporing ervan kan vereenvoudigen. Stromannen, open brievenbussen 

bij  flats en  instellingen, en  slecht beveiligde postbussen  zijn oplossingen  voor dit 

euvel. Zijn de goederen ontvangen dan worden  ze bijvoorbeeld via Ebay weer  te 

koop aangeboden. 

 

“Gestolen  creditcardinformatie  wordt  vaak  niet  direct  aangewend  voor  online 

aankopen.  In  plaats  daarvan  wordt  deze  informatie  doorgeleverd  aan  andere 

actoren  in  ruil  voor  een  goed  gevuld  account  van  webmoney.  Dit  account  kan 

vervolgens  laagdrempeliger gebruikt worden om online  te winkelen. De  kans dat 

daarmee  rechtstreeks geleverd wordt aan het adres  van de dader  zal dan groter 

zijn, zo is de verwachting.” 

 

Physical money transport 

Om geen digitale sporen achter te laten, wordt nog steeds gebruik gemaakt van het 

fysieke  transport van geld door geldkoeriers naar de uiteindelijke  sponsor. Dat  is 

moeilijk in administratieve zin te detecteren.  

In case R, werd geld dat afkomstig was van afpersing na diefstal van een database, 

overgemaakt met een money transfer, opgenomen en met een buschauffeur vanuit 

Nederland mee naar Riga vervoerd. De geldkoerier vervoegde zich bij de chauffeur 

en vroeg of hij een envelop mocht afgeven. Hij noteerde het kenteken van de bus 

en het telefoonnummer van de chauffeur, en gaf een code van 8 cijfers mee. Die 

code werd doorgebeld naar een handlanger op de plaats van bestemming, die met 

de code het geld van de chauffeur overhandigd kreeg. 

 

 

2.18 Samenhang phishing met andere delicten 
 

In het spraakgebruik lijkt phishing een enkelvoudig delict, maar in feite bestaat het 

uit  een  collectie  van  delicten  zoals  identiteitsfraude,  creditcardfraude, 
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computervredebreuk,  valsheid  in  geschrifte,  oplichting,  witwassen  en  spam.  De 

samenloop van dit soort delicten met phishing is evident om een phishingoperatie 

te  kunnen  voltooien.  Dit  type  samenhang  zou  men  dan  ook  kunnen  zien  als 

steundelicten. 

 

Als  tweede  vorm    van  samenhang    onderscheiden we  delicten  die  geen  relatie 

hebben  naar  het  phishingproces, maar  die  eenvoudig  kunnen worden  gepleegd 

wanneer men met phishingtechnieken vertrouwd is. De Griekse zaak ‘Avanturine’ is 

daarvan een voorbeeld (bron KLPD), waarbij het de phisher te doen was om in het 

bezit te komen van een game in ontwikkeling met de bijbehorende toegangscodes. 

In  dit  type  intellectuele  eigendomsfraude  is  het  phishen min  of meer  synoniem 

geworden  aan  hacken.  Andere  voorbeelden  zijn  het  hacken  en  het  kraken  van 

reguliere  software. Verder  vormen de  zogenaamde Torrent hosts een bijzondere 

groep. Torrent hosts zijn coördinatoren voor het uitwisselen van torrents22. Dit zijn 

in de regel grote bestanden of verzamelingen van bestanden, zoals films of muziek. 

Gebruikers  up‐  en  downloaden  direct  naar  elkaar  (peer‐to‐peer).  De  kracht  van 

torrents is dat up‐ en downloaden niet van een centrale locatie gebeurt, maar van 

heel veel verschillende gebruikers tegelijk, die allemaal een stukje aanleveren. Dit 

verhoogt de snelheid van zowel up‐ als download aanzienlijk. De host coördineert 

dit door torrents te lokaliseren en het verkeer te dirigeren. Dit is nog legaal en er is 

veel geld mee te verdienen. De groep die zich hiervan bedient zou op termijn naar 

andere vormen van gedrag kunnen opschuiven wanneer dit weer illegaal verklaard 

wordt. Dit soort delicten noemen we associatiedelicten (in de literatuur worden het 

ook  cross‐overdelicten  genoemd)  omdat  ze  in  het  verlengde  liggen  van  de 

phishingkennis en ‐vaardigheden.  

 

Als derde vorm onderscheiden we samenhang die eveneens niet is gerelateerd aan 

het phishingproces maar als het ware dezelfde voedingsbodem heeft als phishing. 

Illustratief  voor dit  soort  embryonale  delicten,  is de  case  van  Leo  Kuvayev. Deze 

Russische/Amerikaanse  spammer houdt/hield  zich bezig met  versturen  van  spam 

voor illegale software, illegale medicijnen en porno. “Kuvayev en zijn bende zouden 

virussen  ontwikkelen  waarmee  Pc’s  als  spamzombie  gebruikt  kunnen  worden. 

Daarnaast koopt hij overal bulletproof hosting  in Brazilië, China en Rusland. Hij  is 

bekend  van  de  enorme  hoeveelheid  domeinen  (met  valse  informatie)  die  hij 

gebruikt, die elke drie uur roteren om detectie door filters te voorkomen. Hij mailt 

via  proxy’s  via  bekende  spamsoftware  en  is  nauwe  vriendjes  met  allerlei 

                                                                 
22
 Bijvoorbeeld: www.torrentz.com, www.bittorrent.com of www.mininova.org.  
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botnetbeheerders, om zo nieuwe spamzombies  te gebruiken.”  (overgenomen van 

Security.nl, 2008). 

 

Tot slot kan een vierde groep delicten worden onderscheiden die niet noodzakelijk 

is  om  een  phishingproces  te  voltooien,  maar  die  als  het  ware  door  het 

phishingproces wordt uitgelokt. Ze dienen om de eigen phishingactiviteiten af  te 

schermen tegen die van concurrenten. De ripdeal waarvan het zogenaamde Sneker 

botnet deel uit bleek te maken is daarvan een voorbeeld (Libbenga, 2008), evenals 

de moord op de Russische spammer Vardan Kushnir in 2005 of concurrentie tussen 

botnet‐herders die elkaars zombies proberen af te pakken. Men zou deze vormen 

van samenhangende criminaliteit kunnen kwalificeren als verdringingsdelicten. 

 

 

2.19 Rollen 
 

In het eerste deel van dit hoofdstuk is het phishingproces met haar MO‐elementen 

beschreven  vanuit  een  logistiek  perspectief.  Dit  tweede  deel  kent  een  meer 

organisatorisch  vertrekpunt  en  gaat  in  op  de  verschillende  rollen  die  in  het 

phishingproces kunnen voorkomen. Zonder daarmee te willen suggereren dat het 

altijd zo eenduidig is wie er achter een bepaalde bijdrage aan het proces zit. Er zijn 

daarvoor  te weinig  gegevens  voorhanden  en net  als de  klassieke  criminelen ook 

geen  klonen  van  elkaar  zijn,  geldt  dat  ook  voor  de  internetcriminelen.  Figuur  2 

illustreert dat er bij phishing nogal wat rollen kunnen worden voorondersteld. Dat 

beeld wordt ondersteund door  recente bestrijdingssuccessen  (Westervelt,  2009). 

Naarmate  phishing meer  sophisticated  plaatsvindt,  vraagt  het  ook  om  expertise 

waarover één persoon niet snel zal beschikken en loont het voor actoren om zich in 

verschillende rollen te professionaliseren en te verzelfstandigen.  

 

Basaal onderscheiden we daderrollen en slachtofferrollen. In phishingoperaties zijn 

ook daders betrokken  ‘tegen wil en dank’. Money  transfer kantoren bijvoorbeeld 

vervullen onbedoeld een  rol  in het doorsluizen van opbrengsten van  cybercrime. 

Dit soort daderrollen te goeder trouw zijn in het schema groen gekleurd. Rollen die 

zowel te goeder als te kwader trouw kunnen voorkomen onderscheiden zich in het 

schema door een kleurverloop. Naast individuele rollen bevat het schema ook een 

‘wolk’ van onderling gerelateerde rollen die onderling regelmatig contact hebben. 

Hetzij via instant messaging, hetzij via mail of telefoon. 

In essentie  is een phishingnetwerk opgebouwd uit rollen die  in vier hoofdgroepen 

zijn onder te verdelen. De organisatoren achter het netwerk en het phishingproces 
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noemen we ‘the  initiators’, degenen die het proces uitvoeren  ‘employees’, allerlei 

rollen  van  waaruit  verschillende  vormen  van  ondersteuning  worden  geleverd 

scharen we onder  ‘facilitators’ en zij op wie het proces  is gericht of die er schade 

van ondervinden zijn de ‘targets’. Bij wijze van overview schetsen we de werkwijze 

van  een  phishingnetwerk,  om  in  de  paragrafen  daarna  dieper  in  te  gaan  op  de 

afzonderlijke rollen. 

 

De  leiding  van  een  phishingnetwerk  is  in handen  van de  sponsor. Hij  draagt het 

risico  van de operatie en  is  te  zien  als de producent. Naast de  sponsor heeft de 

spammer een belangrijke rol; deze is vooral actief als regisseur. Beide rollen kunnen 

ook  samenvallen.  De  sponsor  huurt  allerlei  diensten  in.  De  webdesigner  wordt 

ingeschakeld  voor het ontwerp  van websites  (bijvoorbeeld  een  spoof website of 

recruitment sites), de translator vertaalt teksten van spamberichten  in de taal van 

de  beoogde  doelgroep,  de  scriptkiddy  en  toolsupplier  leveren  scripts  die  slim 

gebruik maken  van  kwetsbaarheden  (exploits)  in  software  en  de mule‐recruiter 

levert  katvangers  voor het doorsluizen  van geld als de phishing bijna  is  voltooid. 

Een  bijzondere  rol  speelt  de  scout:  die  speurt  bijvoorbeeld  het  internet  af  naar 

servers die onder oude besturingssoftware met bekende kwetsbaarheden draaien, 

of hij kijkt hoe  login‐procedures zijn van targetinstellingen. Het resultaat van deze 

inspanningen wordt  vervolgens overgedragen  aan de  spammer met de opdracht 

om een bepaalde doelgroep  te bereiken.  In de klassieke phishingvariant heeft de 

spammer dan vooral adressen nodig om aan de opdracht te kunnen voldoen. Die 

kunnen  afkomstig  zijn  van  een  harvester,  hacker,  een  verkooporganisatie  van 

adressen of een insider binnen een bepaalde organisatie. De hacker heeft nog een 

tweede belangrijke rol: toegang bieden tot servers waarop de sites kunnen draaien 

en die de gephishte gegevens kunnen verzamelen. 

 

In de geavanceerde variant moet de spammer het vooral van de malware hebben 

en manieren om die te distribueren en te besturen. Daarvoor komt de zogenaamde 

botnetherder in beeld die voorziet in een commando van een botnet waarmee de 

spammer  dat  botnet  (voor  een  bepaalde  duur)  kan  besturen.  Botnetherder  en 

malware distributor zijn  in de praktijk vaak één partij of zitten dicht tegen elkaar. 

De laatstgenoemde levert de speciale verpakking van malware zodat die niet wordt 

gesignaleerd door virusscanners. 

 
Uiteindelijk zorgen alle rollen er gemeenschappelijk voor dat de elementen van het 

phishingproces  op  de  juiste manier  op  het  internet  in  elkaar  grijpen,  om  uit  te 

komen bij het  slachtoffer wiens gegevens worden afgetapt en de  targetinstelling 

die  door het  gebruik  van die  gegevens wordt benadeeld. Hun  traffic  loopt  langs 

verschillende  kanalen  van  instanties  die  dat  internet  (backbone  provider)  of  de 
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toegang tot dat internet (host en accesprovider) beheren en dus worden misbruikt. 

Hetzelfde  geldt  voor  de  leverancier  van  reguliere  applicaties  (viewers,  browser, 

readers,  scripts)  en  besturingssystemen  die  altijd  kwetsbaarheden  bevatten 

waarvan een aantal wordt misbruikt voor phishing‐doeleinden. 
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Figuur 2: Phishing: Rollencomplex en uitwisselingsrelaties 
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2.20 ‘The Initiators’ 
 

De  initiator  is  de  oorspronkelijke  initiatiefnemer  van  een  spam  en/of  phishing 

aanval. Hij hoeft zelf geen enkele stap in de aanval uit te voeren, maar heeft wel de 

coördinatie en zorgt voor de middelen. Dat is geld, maar vooral ook een dekmantel 

bestaande  uit  de  domeinnaam/‐namen,  een  registratie  bij  de  Kamer  van 

Koophandel, de contacten  in het wereldje, of een gestolen creditcard. De  rol van 

initiator kan samenvallen met die van de sponsor (diegene wiens boodschap wordt 

verzonden). Uiteraard kunnen deze  in dezelfde persoon verenigd zijn, maar dat  is 

niet altijd het geval. Wanneer de professionaliteit van de initiator toeneemt, zal hij 

verschillende  sponsors bedienen  en wordt hij meer  een  facilitator die het  totale 

phishingproces als dienstenpakket aanbiedt. De DIY‐phishingkits  zijn daarvan een 

doorontwikkelde vorm. 

 

Iemand is niet van de ene dag op de andere initiator van een phishingproces. Uit de 

bestudeerde verhoren die deel uit maakten van de onderzoeksdossiers bleek, dat 

de daders die als brein achter phishing schuilgaan al jarenlang in het wereldje actief 

zijn. Soms als ICT’er en soms als klassieke handelaar in porno die geen droog brood 

meer wist te verdienen in de handel en vervolgens de klant is gevolgd naar internet 

als  nieuw  platform.  Dat  illustreert  op  zichzelf  al  dat  initiators  op  verschillende 

manieren in de wereld van spam en phishing zijn ingestroomd. We onderscheiden 

vier  verschillende  manieren  van  deze  instroom  waarvan  we  ter  illustratie  een 

aantal, niet limitatieve, voorbeelden noemen van subcategorieën. 

 

1. ICT: systeembeheer, softwareontwikkeling, security. 

2. Porno:    klassieke  porno  (shops,  escort,  film,  raamprostitutie  ),  adultwebs, 

online sales. 

3. Marketing: directmail, advertentiewerving, marktonderzoek. 

4. Internet‐gebruik: gaming, surfen, experimenteren. 

 

2.20.1 Instroom vanuit de ICT-omgeving 

De ICT‐er kan meerdere motieven hebben voor zijn acties. Geld is een voor de hand 

liggende  motivatie,  maar  evenzeer  verveling  of  wraak  komen  uit  het 

dossieronderzoek naar  voren. Voor  ICT’ers die  veel  kennis hebben op een  legaal 

terrein dat ook eenvoudig is aan te wenden voor illegale doeleinden, is de stap naar 

die illegaliteit klein. De ICT’er beschikt over de technologie, de kennis en vanuit zijn 

werkgever  of  de  klanten  die worden  bediend,  ook  over  de  infrastructuur.  In  de 
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laatste situatie is het relatief eenvoudig om de illegale activiteiten af te dekken met 

legale.  Inloggen  op  een  server  valt  immers  niet  op  als  dat  onderdeel  is  van 

bijvoorbeeld een onderhoudscontract. 

 

Systeembeheerders  die  net  onder  hun  technologische  kennisgrens  opereren, 

kunnen op zoek gaan naar een andere uitdaging. Dat kan bijvoorbeeld via sites als 

www.rentacoder.com  of  www.getafreelancer.com  waar  iedere  willekeurige 

hobbyïst  of  professionele  ontwikkelaar  volgens  het  principe  van  e‐bay  kan 

inschrijven op een meestal kleinere  ICT‐klus. Wat begint met een  leuke  reguliere 

uitdaging kan, zodra anderen van de vaardigheden van de ontwikkelaar overtuigd 

raken, ook tot inschakeling leiden voor een illegale klus. Vrij snel komt men dan op 

de lucratieve en ogenschijnlijk risicoloze mogelijkheden van spam en phishing. Het 

wraakmotief speelt mogelijk een rol bij reorganisaties of demoties. Deze groep ICT‐

ers  kent  veel  gelijken  en  ontmoet  elkaar  op  fora, maar  ook  in  levende  lijve  op 

congressen en bij door de werkgever gefaciliteerde  cursussen. Hier wordt kennis 

uitgewisseld en worden ervaringen gedeeld. Hun kennis en vaardigheden bouwen 

ze uit  tijdens hun werkervaring  (on‐the‐job)  en ontwikkelt  zich  aan de hand  van 

persoonlijke interesse. Op deze manier kan men zich in vrij korte tijd inwerken in de 

materie.  In  hun  vrije  tijd  zijn  ze  niet  te  beroerd  om  familie  en  vrienden  een 

helpende hand toe te steken. Dat spreekt zich door, tot er mogelijk ook een ander 

beroep op die deskundigheid wordt gedaan.  

Voor  het  uitvoeren  van  een  aanval maken  de  ICT‐initiators  gebruik  van  kant  en 

klare  pakketten,  maar  ze  zijn  ook  in  staat  zelf  het  een  en  ander  aan  code  te 

bouwen. 

 

2.20.2 Instroom vanuit de porno-wereld 

In de pornowereld draait het simpel om geld. Met de opkomst van het  internet  is 

de klassieke markt voor de verhuur/verkoop van pornofilms volledig  ingestort. De 

distributeur   van dit soort  films had eigenlijk   geen keuze en maakte de overstap 

van verspreiding door middel van videotheek en postorder, naar het  internet. De 

populariteit van het  internet  is nog steeds voor een belangrijk deel aan de brede 

belangstelling  voor pornografie  te danken. Met deze overstap maakte de porno‐

entrepreneur  kennis met  internettechnologie.  Belangrijk motief was  om  een  zo 

groot mogelijke doelgroep te bereiken en die te verleiden tot de aanschaf van zijn 

product.  Reclame was  voor  de  porno‐entrepreneur  van  levensbelang.  Spam was 

daarvoor een uitkomst. Een aantal van deze distribuenten zag een markt voor het 

bedienen  van  hun  collega’s met  spam‐dienstverlening.  Zij  kochten  op  vrij  grote 

schaal  adult‐domeinen,  om  die  of  door  te  verkopen  of  te  verhuren. Hun  nering 
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veranderde van zelfstandige distributie naar dienstverlening  in de sector. We zien 

dat  feitelijk  terug door de grote concentraties van adult‐sites op dezelfde servers 

en het grote aantal gerelateerde domeinen op dezelfde whois‐registratie. Het geld 

vloeide binnen door de verkoop van porno en door het op grote schaal verspreiden 

van  gerelateerde  spam.  Daardoor  kreeg  juist  de  porno‐entrepreneur  een  grote 

armslag voor verdere ontwikkeling en investeringen. 

Na de overgang van de fysieke distributie van pornografisch materiaal naar digitale, 

wachtte de sector een nieuwe trendbreuk. Door het toenemend gratis beschikbaar 

komen van porno op datzelfde internet kwamen inkomsten onder druk te staan. De 

in eerste instantie voor de werving van belangstelling voor pornografie ontwikkelde 

werkwijze,  werd  verbreed  naar  terreinen  als  viagra,  penis‐enlargement 

aanbiedingen  en  van  daaruit  naar  andere  categorieën  zoals  sport‐  of 

gezondheidgerelateerde  voedingssuplementen.  Sommigen  hadden  deze markten 

overigens  al  eerder  ontdekt.  De  porno‐entrepreneurs  staan  voor  een  belangrijk 

deel  aan  de  basis  van  de  spam‐verspreiding.  Ze  konden  vanuit  zowel  hun 

beschikking over geld, als de behoefte aan meer en continuïteit, optreden als early 

adopters  van  andere ontwikkelingen die  sterk  in  lijn  lagen met waar  ze  in  groot 

waren geworden. Phishing ligt in het verlengde daarvan. 

 

Technische  kennis  heeft  de  porno‐instromer  nauwelijks,  maar  hij  ziet  de 

mogelijkheden die het internet biedt en kan goed met een computer overweg. Via 

zijn sterk met de adultwereld verweven netwerk kan hij de juiste kennis aanboren 

en  inhuren.  De  porno‐entrepreneur  is  vermoedelijk  een  bekende  van  politie  en 

justitie, maar niet altijd als veroordeelde. 

 

2.20.3 Instroom vanuit de marketing 

De marketeer kent vanuit zijn beroep de kracht van de reclame en wordt om die 

reden ook door zijn opdrachtgevers  ingezet.  In de opkomst van het  internet, een 

marketinginstrument bij uitstek, hebben marketeers vanaf het begin geparticipeerd 

en die mede tot stand gebracht. De marketeer weet ook welke boodschap wel of 

niet werkt en  in relatie tot welke doelgroep. De marketeer beschikte altijd al over 

technieken  en  kennis  nodig  voor  bijvoorbeeld  direct mailing.  De  kaartenbakken 

bestonden  in  eerste  instantie  uit  adressen,  vervolgens  uit  telefoonnummers,  en 

daarna uit e‐mailadressen. De werkwijze varieerde maar de essentie van het vak 

waarop  de  marketeer  werd  aangesproken  niet.  De  marketeer  werd 

internetmarketeer. Volstrekt legaal ging hij zich bezig houden met het verspreiden 

van reclamemateriaal. De adresbestanden daarvoor werden gekocht om vervolgens 

een steeds grotere behoefte te krijgen aan adressen van een selecte doelgroep of 
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uit een andere bron dan die waaruit iedereen putte. In wezen is er qua techniek en 

werkwijze  geen  verschil  tussen  een  legale  en  een  illegale  toezending  van 

reclamemateriaal.  Spam  is niet  anders dan  een  vorm  van direct mail. Bovendien 

was en is het scheidsvlak tussen legale en illegale mail niet zo vreselijk scherp. Voor 

iemand die er dagelijks  in zit maakt het weinig uit of er een direct mail uitgaat of 

een spam aanval. Alleen de afscherming van de afzender is in het laatste geval van 

groot belang. 

 

“Het vermoeden bestaat dat juist de internetmarketeer met een onder druk staande 

omzet  of met  schulden,  zijn  activiteiten  heeft  verbreed met  spam.  Aanvullende 

kenmerken waaraan  een  internetmarketeer  zich  als  initiator  laat  herkennen  zijn 

(hypothetisch):  een  vrij  plotselinge  winstverandering  (van  lage  winstgevendheid 

naar  hoog),  een  breed  dienstenpakket,  een  geringe  personele  bezetting  en/of 

eerder faillissement.” 

Phishing  is  een moeilijker  vervolgstap,  omdat  de marketeer  daar  niet  de  juiste 

kennis voor heeft. Hij vindt het ook moeilijk dit uit  te besteden, tenzij hij  iemand 

goed kent en vertrouwt. De motivatie is vaak het geld dat het opbrengt, al dan niet 

om een  schuld  terug  te betalen. De  schuld  is dan de  trigger om  zich met  illegale 

praktijken  in  te  laten. De  internetmarketeer zullen we waarschijnlijk dan ook niet 

alleen zien als initiator maar vooral ook als facilitator van andere initiators. 

 

2.20.4 Instroom vanuit ervaren internet gebruik 

In toenemende mate wordt de instroom in de wereld van spam en phishing zonder 

specifieke functionele achtergrond van belang. Twee ontwikkelingen dragen bij aan 

de opmars van de geïnteresseerde  internetgebruiker als  initiator achter  spam en 

phishing  operaties. De  eerste  bestaat  uit  de  toenemende  deskundigheid  van  de 

gemiddelde gamer of surfer die zichzelf is aangeleerd met behulp van het internet. 

Hij kent het internet op zijn duim, kent allerlei downloadsites, en is vertrouwd met 

nieuwsgroepen en fora waarop gamers actief zijn. Hij staat ook onder  invloed van 

recruiters  die  juist  deze  gamers  naar  zich  toe  proberen  te  halen.  De  tweede 

ontwikkeling  bestaat  uit  de  evolutie  van  technieken  die  voor  een  steeds  breder 

publiek beschikbaar komen. De DIY‐phishingkits zijn daarvan slechts een voorbeeld 

want  er  is  geen  probleem  te  bedenken  of  ergens  op  het  internet  is  er wel  een 

download voor te vinden. 

De gemiddelde kennis van (zeker de doorgewinterde) internetgebruiker neemt toe, 

en gelijktijdig wordt het die gebruiker  steeds eenvoudiger gemaakt met pasklare 

oplossingen  voor  onder  andere  illegale  activiteiten.  Lang  niet  iedereen  zal 

bezwijken voor deze verleiding maar  in vergelijking met de  internet‐ontwikkelaars 
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van het eerste uur die het allemaal zelf moesten uitvinden, wordt het de huidige 

onderzoekende en experimenterende types wel heel gemakkelijk gemaakt.  

 

2.20.5 Gradaties qua professionaliteit 

Uit  het  onderzoek  komt  naar  voren  dat  de  initiators  zich  sterk  van  elkaar 

onderscheiden  qua  professionaliteit.  In  het  spamdossier  T.  bijvoorbeeld, was  de 

initiator ook tevens de sponsor en de spammer (degene die de spam daadwerkelijk 

verstuurde). Nadat hij zijn 1,5 miljoen mails had verzonden kwam de performance 

van  zijn  host  in  problemen  door  de  50.000  terug  ontvangen 

afwezigheidsmeldingen. Dit is een typisch voorbeeld van wat men een amateur kan 

noemen.  

 

Drie  gradaties  in  professionaliteit  van  initiators  hebben  we  onderscheiden:  pro 

(fulltime  criminele  phisher),  gevorderde  (de  deeltijd  functionele  phisher)  en 

amateur (de gelegenheidsphisher). De professional doet dit als broodwinning. Hij is 

fulltime  crimineel  zou men  kunnen  zeggen.  Hij  is  uitermate  goed  bekend  in  de 

internetcriminaliteit  en weet  precies waar  hij wat  kan  halen.  Zowel wat  betreft 

kennis als  technologie.  Juist om deze  reden beperkt hij  zich niet  tot bijvoorbeeld 

spam  of  phishing.  De  kennis  en  techniek waarover  hij  kan  beschikken,  stelt  tot 

meer  in  staat.  Volgens  reguliere  economische  principes  doet  hij  aan 

productdiversificatie en is in veel meer illegaliteit betrokken dan spam of phishing, 

om het risico te spreiden maar vooral ook om meer geld te verdienen. De Pro heeft 

een grotere kans om afkomstig  te zijn uit de  ICT‐wereld. Hij beschikt zelf over de 

nodige  technische  kennis,  zodat hij meerdere  stappen  in het phishingproces  zelf 

kan uitvoeren. Om een phishingaanval uit te laten voeren weet hij welke personen 

in  te schakelen en hoe die personen aan zich  te binden,  ter minimalisatie van de 

kans  op  uitlekken  van  zijn  activiteiten.  Het  is  niet  onwaarschijnlijk  dat  de 

professional  in  enig  land  al  een  strafblad  heeft  met  betrekking  tot 

(internet)criminaliteit. 

 

De gevorderde spammer kan afkomstig zijn uit elk van de onderscheiden vormen 

van  instroom.  Hij  blijft  relatief  dicht  bij  zijn  business:  spam  en/of  relatief 

eenvoudige phishing. Zijn netwerk is daarop ook gericht, en bestaat uit familie‐ en 

vriendenrelaties. Hij is ook afhankelijk van dat netwerk omdat hij niet alle stappen 

van het proces zelf beheerst. Daarom durft hij ook niet verder te springen dan zijn 

polsstok  lang  is. Hij onthoudt  zich  van andere  vormen  van  criminaliteit. Hij weet 

niet  alle  evolutionaire  ontwikkelingen  te  volgen maar  heeft  daar  vrede mee. Hij 

maakt  gebruik  van  op  het  internet  beschikbare  codes  en DIY‐kits.  Zijn  identiteit 



 

   
94 

weet  hij  maar  beperkt  af  te  schermen;  daarvoor  vertrouwt  hij  ook  op  de 

functionaliteiten  in  de  kits.  Hij  heeft weinig  domeinnamen  op  zijn  naam  staan, 

maakt gebruik van door anderen opgezette databestanden, en maakt gebruik van 

relatief  eenvoudige  manieren  om  de  opbrengst  van  zijn  activiteiten  binnen  te 

halen. Hij is al enige tijd in het wereldje actief, maar het is niet zijn hoofdactiviteit. 

Hij heeft daarnaast werk of studeert. 

 

De  amateur  is  iemand  die  weinig  tot  geen  kennis  van  internet  en 

computercriminaliteit heeft.  Zijn betrokkenheid bij het proces  komt bijvoorbeeld 

voort uit een netwerk, waarbij hij  ingeschakeld wordt voor een ‘klusje’. Als er een 

stap uitgevoerd moet worden weet hij altijd wel een mannetje te vinden, maar hij 

zoekt die het liefst dichtbij huis. De amateur is een soort van opportunist: een man 

van kansen, die  instapt vanwege het geld dat er te verdienen valt. Zo beschreven 

heeft  hij  weinig  van  een  initiator.  Hij  staat  er  toch  bij  omdat  hij  zich  uit 

opportunisme wel als een initiator gedraagt. Onnozele spam‐ en phishingaanvallen 

zullen het werk kunnen  zijn van een dergelijke  figuur. Ze hebben een klok horen 

luiden,  worden  aangetrokken  door  vermeende  hoge  opbrengsten  en  een  even 

vermeend laag risico. Ze huren broertjes, neefjes en kameraden in voor de techniek 

en gaan vrij snel het web op. Hun voorbereidingstijd  is kort, ze vertrouwen op de 

onoverzichtelijkheid  van het web  (of  ze denken  er  gewoon niet over na)  en  zijn 

gehaast om het allemaal te zien werken. Verhullen van identiteit doen ze simpel. Ze 

maken  allerlei  fouten maar  komen  er mee weg omdat de  schade  veelal beperkt 

blijft. Wat achterblijft, is de sensatie. 

 

2.20.6 De ‘Sponsor’ (producent phishingproces) 

De sponsor is de persoon van wie de boodschap wordt verzonden door middel van 

de spamaanval  (ook wel de spamvertizer genoemd). De sponsor  is ook de betaler 

voor de aanval.  In het geval van phishing  zullen de  sponsor en de  initiator vaker 

dezelfde persoon zijn, omdat spam dan niet een doel op zich  is, maar een middel 

om mensen  naar  een website  te  lokken  voor  bijvoorbeeld  het  verspreiden  van 

malware. De sponsor zet het hele phishingproces in werking.  

 

Binnen  de  sponsorrol,  kan  onderscheid  gemaakt  worden  tussen  amateurs  en 

professionals.  De  amateursponsor  bestaat  uit  kleine  bedrijven  die  een  duidelijk 

afgebakende  doelgroep willen  benaderen.  Een  voorbeeld  is  een  leverancier  van 

voetbalkleding die van alle voetbalclubs in de omgeving mailadressen op het WWW 

zoekt  en  die  mensen  of  organisaties  mailt  vanaf  zijn  eigen  mailadres  of  het 

mailadres  van  de  zaak.  Deze  vorm  van  spam  hoeft  niet  vervelend  te  zijn, 
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bijvoorbeeld omdat het onderwerp van het bericht aansluit bij de belevingswereld 

van de ontvanger. De amateur maakt (door tussenkomst van derden) vaak gebruik 

van een  legitiem webadres en zijn eigen e‐mail. Spamberichten  in deze categorie 

zijn meestal advertenties. 

 

Professionele  sponsoren  pakken  hun  spamproces  grootser  en  grondiger  aan. 

Voorbeelden hiervan zijn de spamberichten voor medicijnen of met pornografische 

inhoud. De website of het product waar het bericht naar verwijst, zijn bijna nooit 

direct herleidbaar tot de spamsponsor. Om dat zo te houden, maken professionele 

sponsoren ook gebruik van mailservers in schimmige buitenlanden of van gehackte 

mailservers.  Zo  zijn  zij  voor  de  opsporing  in  landen  waar  spam  inmiddels  een 

misdrijf is, zeer moeilijk te vinden. Zeker als spam als instrument wordt gebruikt in 

een ander (cyber)crime proces, zal de spamsponsor proberen zijn  identiteit zoveel 

mogelijk te verhullen, zowel door de afkomst van de spamberichten te versluieren, 

als door de locatie van de website te maskeren. 

 

“Betrokkenheid  als  sponsor  bij  het  phishingproces  wordt  in  toenemende  mate 

geïndiceerd door: 

 bulletproof hosten van domeinnamen;  

 het  korte  tijd  actief  zijn  van  aangevraagde  domeinnamen  (vermoeden  van 

domain kiting); 

 domeinnamen die onder een nickname naam staan geregistreerd;  

 het IP‐adres waaronder is geregistreerd en dat niet blijkt te kloppen;  

 namen die worden gehost door een hoster die vooral ook pillensites,  juwelen‐

sites of pornosites beheert.”  

 

Ook  de  registratie  van  niet  op  bestaande  instellingen  gelijkende 

vertrouwenwekkende  namen  kan  verdenking  oproepen.  Zijn  het  namen  die 

verwijzen  naar  medicijnen,  drugs,  juwelen  etc.  dan  dringt  het  vermoeden  van 

zelfstandige spam voor deze artikelen op. Door de opkomst van targeting in spam, 

zijn  sites  met  een  .nl  domein  interessanter  geworden.  Die  zijn 

vertrouwenwekkender dan een  .com domein en  ze bevinden  zich dichter op een 

mogelijke doelgroep  (met een grotere trefkans als gevolg). Wordt naast de spam‐

elementen  ook  voldaan  aan  domain‐kiting  en  command‐communicatie  via 

chatchannels (ICQ, Ventrilo, MSN, FistofEurope, etc.) dan lijkt dat te duiden op het 

naar zich toe halen van gegevens (identiteiten). 

 

“Als iemand money transfers doet/ontvangt binnen een bepaalde bandbreedte qua 

bedrag, en van verschillende afzenders  in verschillende  landen, hij/zij chatchannels 

beluistert  en  er  alleen  aan  deelneemt  door  het  verzenden  van  korte  codes 
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(command‐communicatie) dan duidt dat op het activeren van een gegevensstroom 

via het channel.” 

 

Het product dat de professionele spamsponsor aanbiedt, hangt samen met diens 

achtergrond. Personen die in de porno‐industrie bezig waren voor de vlucht van de 

digitale snelweg in de jaren negentig, zoeken hun heil nu nog steeds in de porno, zij 

het  in  digitale  vorm.  Voor  deze  personen  is  het  internet  een  geweldig medium 

geworden om hun producten onder de aandacht te brengen en te verhandelen. Zij 

zijn  niet  zozeer  iets  anders  gaan  doen,  als wel  dat  hun wijze  van  distributie  en 

‘adverteren’  anders  is  geworden.  Hetzelfde  geldt  voor medicijnenhandelaars  en 

verstrekkers van kredieten en leningen. 

 

“Een grote  kans om als  sponsor betrokken  te  zijn bij phishing activiteiten, maakt 

iemand  die  als  entrepreneur  bekend  is  vanuit  de  klassieke  pornowereld  en  die 

meerdere  domeinnamen  (tientallen)  heeft  geregistreerd  die  niet  direct  porno‐

gerelateerd zijn; die bovendien gelijkenis vertonen met de namen van  instellingen 

waarmee  geen  relatie  bestaat,  en waarvan  de  suffix  van  die  domeinnamen  (top 

level domein) duidt op een bulletproof hosting vriendelijke omgeving (Hongkong:hk, 

China: cn, Brazilië: br, Rusland: ru).” 

 

Ook  al  maken  sophisticated  phishers  geen  gebruik  meer  van  look  alike 

domeinnamen,  hun  historische  mutaties  in  de  whois  database  daterend  van 

vroegere minder geëvolueerde phishing technieken, kunnen nog steeds naar hen of 

hun aliassen verwijzen. 

 

“Het  registratiepatroon van domeinnamen door de  jaren heen,  is een graadmeter 

voor de ontwikkeling van klassieke naar meer sophisticated phishing.” 

 

2.20.7 De ‘Spammer’ (regisseur phishingproces) 

Het begrip spammer  is ontleend aan de klassieke vorm van phishing. Maar ook  in 

moderne op malware gebaseerde phishingvarianten komt de spammer nog steeds 

voor. In dat geval bijvoorbeeld om mensen naar een malware verspreidende site te 

lokken. 

 

De  spammer  is  diegene  die  de  lok  e‐mail  naar  potentiële  slachtoffers  stuurt.  In 

sommige  gevallen  is  dit  ook  degene  die  de  e‐mail  opstelt.  Beide  rollen  kunnen 

vervuld worden  door  de  phisher  zelf. Als  hij  niet  de  beschikking  heeft  over  een 

massmailing programma, kan hij dit aanschaffen via een scriptkiddy. Deze rol kan 
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ook  vervuld worden door een marketingbureau. Een  klein beginnend bureau dat 

heel veel verschillende diensten aanbiedt maakt meer kans betrokken te raken bij 

spam.  Door  de  hoeveelheid  aan  activiteiten  en  klanten  is  een  dergelijk  bureau 

mogelijk  minder  transparant.  In  een  meer  amateuristische  omgeving  kan  de 

spammer een scriptkiddy zijn, die met op fora verkrijgbare software spamberichten 

verstuurt. 

 

“Op  basis  van  de  ontwikkeling  die  de  porno‐industrie  onder  invloed  van  internet 

heeft  doorgemaakt  of  sterker  nog,  de  bijdrage  van  de  porno‐industrie  aan  de 

ontwikkeling  van  het  internet,  wordt  bredere  betrokkenheid  van  porno‐

entrepreneurs in cybercrime vermoed.” 

 

Met het in zwang raken van het internet, zagen veel marketeers de kansen van dit 

medium. Internet marketing bedrijven en initiatieven schoten als paddestoelen uit 

de grond. Deze bedrijven ontplooiden zeer diverse activiteiten, variërend van het 

ontwerpen van websites en reclamebanners, tot gedegen marktonderzoek en het 

uitzetten  van  massmailing  campagnes.  Net  als  de  porno‐entrepreneur  is  de 

marketing  wereld  goed  op  de  hoogte  van  technologische  ontwkkelingen  met 

betrekking  tot  het  internet.  Daarnaast  hebben  ze  verstand  van  targeting,  het 

aanbieden van producten aan bepaalde doelgroepen, en ervaring met het vinden 

en gebruiken van contactgegevens. 

 

“Een  grote  kans  om  te  zijn  betrokken  bij  phishing  of  spam maken  Nederlandse 

internet marketeers  of  direct mailers  die  een  breed  pakket  aan  legale  diensten 

aanbieden, waaronder affiliate‐activiteiten23, en die een kleine bestaffing kennen, 

en  meerdere  naamwijzigingen,  en/of  meerdere  verhuizingen,  en/of 

statutenwijziging  vlak  voor  verkoop,  en/of  eerder  faillissement,  en  plotselinge 

winstverandering  in  het  recente  verleden  (van  laag  naar  hoog),  en  grote 

bandbreedte afnemen aan internetcapaciteit, en/of grote adressenbestanden onder 

hun beheer hebben, en/of grote hoeveelheden uitgaand mailverkeer kennen.” 

 

Binnen  de  internetmarketing  wereld  is  er  nu  een  tweespalt  aan  het  ontstaan. 

Enerzijds  zijn  er  de  grote  marketeers  die  niet  slechts  op  internetmarketing 

focussen, maar die voor klanten een  totale marketingcampagne uitrollen. Dit zijn 

                                                                 
23
 Affiliate  activiteiten  staan  voor  een  vorm  van  e‐commerce  (in  casus  online marketing) waarbij  de 

webwinkel (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke bezoeker of 

‘lead  of  sale’  die  is  aangebracht  via  zijn/haar  website(s)  of  zoekmachine  campagne 

(www.csulb.edu/web/journals/jecr/issues/20014/paper4.pdf). 
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de  grote  vissen  in  de  vijver.  Deze  bedrijven  hebben  een  leidende  positie  in  de 

markt. Daarna komt een grote groep van middelgrote tot kleine marketeers. Vooral 

de bedrijven die zich puur op internetmarketing richten en in het onderste segment 

van de markt opereren zijn gevoelig voor grijze of zwarte marketingpraktijken zoals 

spamming. Deze bedrijven hebben  vaak een beperkt aantal werknemers, minder 

dan vijf, en doen vooral aan website ontwerp en direct mail, alhoewel ze een breed 

dienstenpakket beheersen. Deze bedrijven zullen door de concurrentie onder druk 

staan.  Het  verspreiden  van  een  groot  aantal  massmailings  tegen  een  dikke 

vergoeding zonder moeilijke vragen  te stellen zal bij een deel van deze bedrijven 

zeker mogelijk zijn. Voor phishing zullen deze bedrijven niet vaak  ingezet worden. 

Phishing  is  een  duidelijker  misdrijf  dan  spamming,  omdat  daarbij  de  schade 

zichtbaar is. Ook is de strafmaat voor phishing hoger. 

 

Van  deze  kleine  marketingbedrijven  zal  het  gedrag  in  zekere  zin  atypisch  zijn. 

Aangezien  spamming  geen  alledaagse  bezigheid  dient  te  zijn  van  een  dergelijk 

bedrijf, zal de betaling ook niet alledaags verlopen. Deze atypische betalingen zijn 

een indicatie voor spam gedrag. Bovendien zullen deze extra activiteiten toch op de 

afrekening moeten  verschijnen. Dit kan  zichtbaar  zijn  in de hoogte  van bepaalde 

posten zoals het bedrijfsresultaat. Ook de bedrijfsvoering kan een aanwijzing zijn. 

Zijn er medewerkers die al antecedenten op het gebied van fraude hebben? Komen 

medewerkers  op  fora  die  bekend  zijn  vanwege  hun  ondergrondse 

internetactiviteiten? Verhuist het bedrijf veel of verandert het veel van naam? Een 

combinatie van deze factoren  is al een  indicatie dat er  iets met het bedrijf aan de 

hand  is. Als daar dan nog operationeel opvallende  factoren bij komen zoals hoog 

niveau  gebruikte  bandbreedte,  veel  domeinregistraties  per  tijdseenheid  en 

adresbestanden die overeenkomen met  spamruns, dan wordt de  verdenking  van 

het misdrijf spam sterker. 

 

Uit enkele van de Opta‐dossiers komt de gevoeligheid van affiliates naar voren voor 

illegale  activiteiten.  Op  het  internet  circuleren  daarvan  vele  voorbeelden 

(cookiestealing,  banner  replacement,  pop  ups).  De  verwachting  is  dat  voor met 

name moeilijker draaiende bedrijven de stap van  legaal naar  illegaal een kleine  is. 

Variërend van de verkoop van adressen tot en met het in opdracht van de sponsor 

volledig uitvoeren van de processtap 9. Misdrijven gepleegd door de gelegenheid 

die  tijdens  de  wettige  beroepsuitoefening  wordt  geboden,  noemt  men 

‘occupational  crime’  (Fagan  &  Freeman,  1999).  De  reguliere  bedrijfsuitoefening 

wordt in dat geval een gelegenheidsstructuur voor het beoefenen van criminaliteit. 

Naar  analogie  van wat  de Monitor  Georganiseerde  Criminaliteit  van  het WODC 

(WODC, 2007)  aantrof binnen  enkele  van de  120 onderzochte  recherchedossiers 

aangaande  georganiseerde  misdaad,  worden  de  volgende 
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gelegenheidsveronderstellingen gedaan: 

 er  zijn  beroepsbeoefenaars  die  vanuit  de  legale  marketing  dienstverlening 
overstappen naar illegale; 

 er zijn mensen die legaal voor hun klanten werken en die op enig moment door 
die klanten worden gevraagd om ook  illegale activiteiten  te ondernemen, en 
die daarin toestemmen (al was het maar om de klant niet kwijt te raken); 

 er  zijn mensen die  legaal  voor  klanten werken en de gegevens die  ze  in die 
hoedanigheid onder zich hebben gebruiken voor illegale doeleinden zonder dat 
de klant daarvan op de hoogte is. 

 

Vooral organisaties met een geringe  interne controle (eenhoofdige directie, kleine 

omvang  etc.) maken  kans om  te bezwijken  voor de  gelegenheid.  Zij  kunnen  zich 

relatief onopgemerkt bedienen van  illegale activiteiten. Hoe groter de organisatie, 

hoe groter de kans op ooggetuigen die uit de school klappen. 

In  de  aangehaalde  WODC  monitor  was  opvallend  dat  bepaalde  vormen  van 

gelegenheidscriminaliteit  een  patroon  kenden  qua  plaatsen,  identieke 

omstandigheden  en  dezelfde  knooppunten  van  informeel  bankieren.  Een 

verschijnsel  dat  lijkt  te  duiden  op  dezelfde  dadergroepen  of  wisselende  en 

roulerende daders die zich bedienen van dezelfde praktijken.  

 

Het  is  de  vraag  of  de  overige  door  het  WODC  gesignaleerde  principes  van 

georganiseerde  criminaliteit  ook  opgaan  voor  bijvoorbeeld  o.a.  phishing.  Het 

belang van sociale relaties kan door het gebruik van internet wel eens wegvallen of 

zijn  weggevallen.  De  sociale  gelegenheidsstructuur24  die  bepaalt  wie  op  welk 

moment toegang kan krijgen tot winstgevende criminele activiteiten25 ziet er in het 

geval  van  cybercrime  wellicht  heel  anders  uit.  Waar  vanwege  grote  financiële 

risico’s  vroeger  vooral  vertrouwen  van groot belang was,  zijn deze  risico’s  in het 

geval  van phishing  vele malen  kleiner. De  logistieke problemen  rondom phishing 

zijn ook kleiner dan in relatie tot de georganiseerde misdaad rond mensenhandel of 

drugshandel. Daardoor heeft men  in het algemeen minder mededaders nodig om 

het delict succesvol uit te kunnen voeren. Dankzij deze voordelen  in relatie tot de 

relatief  lage pakkans  en de  grote  opbrengsten,  is  op  basis  van  omkering  van  de 

door  het  WODC  gesignaleerde  principes,  de  kans  aannemelijk  dat  de 

georganiseerde misdaad ook achter phishing activiteiten zit. 

                                                                 
24
Sociale relaties die toegang geven tot winstgevende criminele mogelijkheden. Een combinatie van de 

benadering uit de gelegenheidstheorie (Clarke & Felson, 1993) met de sociale netwerktheorie. 
25
In hun rapport presenteren de onderzoekers bevindingen van een deelonderzoek in het kader van de 

Monitor  Georganiseerde  Criminaliteit  onder  979  verdachten  van  betrokkenheid  bij  79 

opsporingsonderzoeken ingeschreven bij het OM in de periode 1995‐1999. 
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2.21  ‘The Employees’ 
 

Onder de noemer employees zijn de rollen bij elkaar gebracht die voor de initiator 

de  uitvoerende  activiteiten  van  het  spam‐/phishingproces  voor  hun  rekening 

nemen  en  die  zich  daar  ook  terdege  van  bewust  zijn. Omdat  het  rollen  betreft, 

kunnen  deze  ook  samenvallen  met  het  zijn  van  initiator.  De  instroom  van 

employees  in  de wereld  van  spam/phishing  loopt  deels  parallel met  die  van  de 

initiators. 

 

2.21.1 De ‘Webdesigner’ 

Om een  spoof website  te ontwerpen, heeft de phisher een ontwerper nodig. Dit 

moet zeker iemand zijn met de nodige ervaring, omdat de website exact gelijkend 

moet  zijn  aan  het  origineel.  Bovendien moeten  eventuele  links  uitkomen  bij  de 

juiste verwijzingen op de officiële pagina van de instelling die het doelwit is van de 

phishing  aanval.  Als  de  phisher  zelf  erg  bedreven  is  in  het  ontwikkelen  van 

websites, kan hij deze  rol vervullen. Zo niet, dan moet hij  iemand werven die dit 

voor hem doet. Op fora en nieuwsgroepen kan het eenvoudig zijn hier iemand voor 

te  vinden. Aangezien het hier  vooral draait om aanzien en het  laten  zien  van de 

hoogstandjes waartoe men in staat is, is het uitdagen van een naïeve bezoeker om 

een exacte kopie te maken van een website niet heel moeilijk, zeker niet als er een 

vergoeding  tegenover  staat. Voor de  initiators die dit  zelf niet willen of  kunnen, 

geldt  dat  zij  ieder  contact met  enige  computeraffiniteit  kunnen  vragen  voor  dit 

fenomeen. In de regel zullen dit scriptkiddies zijn. 

 

2.21.2 De ‘Scriptkiddy’ 

De naam kiddy  slaat  in dit geval echt op de  leeftijd. Als  ‘employee’,  is een kiddy 

voor  de  phisher  een makkelijke  kennisbron  voor  het  verkrijgen  van  diensten  en 

programmatuur  in het phishingproces. Een scriptkiddy  is te karakteriseren als een 

(jonger)  persoon  die  op  zoek  is  naar  een  beetje  avontuur.  Ze  hebben  zeker 

vaardigheid en kennis met betrekking tot IT, maar zijn niet zo goed of origineel dat 

ze  voor  doorgewinterde  hacker  kunnen  doorgaan.  Om  aanzien  en  status  ter 

verwerven,  gaan  ze  aan  de  slag met  alle  voorhanden  zijnde malware.  Hiermee 

creëren ze virussen (het I‐love‐you virus was een eenvoudig gegenereerd virus van 

een  scriptkiddy),  bouwen massmail  programmatuur  en  dergelijke. De  basis  voor 

dergelijke programmatuur  is op het  internet  te vinden  in nieuwsgroepen, op  fora 

en via  chatboxen. Omdat  scriptkiddies niet origineel genoeg  zijn, blijft de  schade 
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door hun bijdrage  aan  aanvallen beperkt.  Er  zijn  veel  scriptkiddies, waardoor de 

kans dat ze toch iets gevaarlijks ontwikkelen aanwezig blijft. Vaak gaat het om een 

enkele aanpassing die een samenloop van reacties teweeg brengt die de grootste 

schade  veroorzaakt.  Een  van  de  succesfactoren  van  het  I‐love‐you  virus  was 

bijvoorbeeld dat het inspeelde op de emotie van de ontvanger. Voor de phisher kan 

de scriptkiddy van pas komen bij het ondersteunen van het hacken van servers, het 

harvesten  of  aanleveren  van  e‐mailadressen  en  het  leveren  van  sidescripts 

waarmee gegevens uiteindelijk afgetapt kunnen worden. 

 

“Zien  we  de  scripkiddy  als  degene  die  hand  en  spandiensten  voor  de  spammer 

verricht op een niet al te hoog gespecialiseerd ontwerpniveau, dan zou deze kunnen 

voldoen aan de volgende gedragskenmerken: 

 bezoekt fora waar kennis is te vinden over spammen, phishen en afscherming, 
en 

 download gratis harvesting en phishing tools (DIY‐kit), en/of 

 checkt gestolen creditcardgegevens, en/of 

 ontvangt kleine betalingen van sponsor, en/of 

 actief gamer, en/of 

 ICT’er (in opleiding of afgestudeerd).” 
 

Het  is  al  bekend  dat  het  spam  en  phishingproces  steeds  minder  als  integrale 

bezigheid  wordt  gepraktiseerd.  Activiteiten  als  harvesten  zijn  business  op  zich 

geworden. Deze versnippering van activiteiten kan betekenen dat de phisher zich 

alleen nog maar bezig gaat houden met het ophalen van de gewonnen gegevens en 

het omzetten hiervan in opbrengsten. Het wordt dan zeer aannemelijk dat hij voor 

kleine  klussen,  communicatie  tussen  partners  en  dergelijke,  een  handige  jongen 

nodig  heeft.  Scriptkiddy’s  lenen  zich  hier  uitstekend  voor.  Zij  hebben  voldoende 

kennis  om  simpele  stappen  in  het  proces  uit  te  voeren,  zijn  goedkoop  en  in 

overvloed aanwezig. 

 

In een tweetal Opta dossiers en in een KLPD dossier komen hand‐ en spandiensten 

voor die passen onder de noemer scriptkiddy. De sponsor heeft  iemand nodig die 

wat handige dingen  voor hem doet en die hij bovendien  kan  vertrouwen.  In het 

KLPD‐dossier  komt  de  relatie  naar  voren  met  gaming.  Netwerken  met  andere 

gamers worden onderhouden en men wisselt kennis uit. 

 

Met  als  input  een  aantal  fora  en  bekende  sites  waar  DIY‐kits  kunnen  worden 

gekocht,  kan  op  surfgedrag  (ISP’s)  en  met  name  download‐gedrag  (ISP’s)  van 

scriptkiddies worden  gemonitord. Het downloaden  van  phishing‐kits  is  de meest 

directe herleiding  tot dat delict. Het checken van gestolen creditcardgegevens op 
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geldigheid  (af  te  leiden  uit  logfiles)  is  op  zichzelf  al  een  verdachte  activiteit  die 

overigens niet alleen voor phishing opgaat. Grote kans dat de scripkiddy op gaming 

fora is te vinden onder zijn avatar‐naam. 

Ook  kunnen  via  universiteiten  of  hogescholen  groepen  ‘gesjeesde’  IT‐studenten 

worden  geïdentificeerd.  Met  behulp  van  een  check  op  money  transfers  of 

betalingsgedrag  kan  verdacht  handelsgedrag  bekeken  worden.  Als  aan  beide 

voorwaarden wordt voldaan,  is aannemelijk dat de  student  zich bezig houdt met 

grijs internetgedrag. 

De sriptkiddy is op zichzelf geen gevaarlijk individu. Zijn betrokkenheid bij het spam 

of phishingproces  is slechts zijdelings. Valt een scriptkiddy uit, dan ondervindt het 

proces geen schade. Daarom kan via de scripkiddy beter gezocht worden naar het 

brein achter de aanval. Via hem zijn wellicht bots benaderbaar of kan uitgevonden 

worden waar de spoof website gehost wordt of welke  instelling aangevallen gaat 

worden. Hierop zijn dan verdere interventies mogelijk, zoals preventief informeren 

van mogelijke slachtoffers of het voortijdig verwijderen van de spoof website. 

 

2.21.3 De ‘Scout’ 

Bij  professionele  phishing  activiteiten  worden  de  targets  niet  beperkt  tot  een 

specifiek  land.  Vaak  gedreven  vanuit  een  technologische  benadering  die  op  een 

specifiek  systeemplatform  gericht  is, wordt onderzocht welke banken, webshops 

en/of  andere mogelijke  internetdoelwitten  in de  verschillenden  landen  aanwezig 

zijn. Om aan deze onderzoeksbehoefte inhoud te geven, is er behoefte aan een rol 

als  scout/verkenner  in  een  specifieke markt. De  personen  die  deze  rol  vervullen 

dienen een goed overzicht te hebben van de systemen die de mogelijke targets  in 

de  markt  gebruiken,  de  mate  van  beveiliging  en  de  wijze  van  handhaving  en 

opsporing. 

 

“Succesvolle scouts kenmerken zich door een actueel en hoogwaardig kennisniveau 

van de technische infrastructuur van partijen in een markt, die zij opgedaan hebben 

in huidige of historische relaties als medewerker of adviseur van de desbetreffende 

partijen.” 

 

2.21.4 De ‘Translator’ 

Wanneer sprake  is van traditionele phishing, zal bij een  internationale verzending 

van de e‐mail, behoefte zijn aan vertaalcapaciteit. In het verleden werd dit bij met 

name  de  amateuristische  aanvallen  opgelost  door  gebruik  te  maken  van 

automatische  vertaalprogramma’s  en/of  knullige  vertalingen  door  anderstaligen. 
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Bij  enkele professionele  aanvallen  zijn benaderingen  gebruikt waarbij  een  eerste 

knullig mailtje  (daags  erna) werd  opgevolgd  door  een  zeer  vakkundig  opgesteld 

mailtje met de uitnodiging om een ‘patch’ voor het zogenaamde beveiligingslek te 

installeren. Voor een dergelijke benadering  is niet alleen een vakkundige vertaling 

nodig  maar  ook  een  cultuur‐invoelend  vermogen  om  consumenten  letterlijk  te 

verleiden  om  in  te  gaan  op  de  uitnodiging.  Voor  het  vervullen  van  de  rol  van 

translator op het professionele niveau, is de inzet noodzakelijk van gekwalificeerde 

medewerkers die goed ingevoerd zijn in de desbetreffende markt en het land. 

 

“Professionele vertalers die  zich  in  laten huren voor de marktspecifieke uitrol van 

traditionele  phishing  aanvallen  zijn  te  vinden  in  dezelfde  omgeving  als  waar 

‘reguliere’ criminele organisaties hun zakelijke dienstverlening betrekken.” 

 

2.21.5 De ‘Toolsupplier’ 

‘Toolsupplier’  is  een  verzamelnaam  voor  leveranciers  van  softwaretools  die  als 

onderdeel  van  de  MO  gebruikt  kunnen  worden.  Op  het  WWW  zijn  diverse 

leveranciers te vinden die volledige doe‐het‐zelf phishing pakketten leveren. Tegen 

een  goede  prijs  lijkt  alles  te  koop26. Niet  alleen  doe‐het‐zelf  phishing  pakketten, 

maar  ook  virusontwikkelaars,  massmail‐programma’s  en  dergelijke.  Op  vele 

plekken op het WWW is malware tegen een winkelprijs verkrijgbaar27. Ten behoeve 

van  succesvolle malware  distributie  is  de  laatste  tijd  zelfs  een  speciale  tak  van 

leveranciers van packers opgezet die met een grote regelmaat nieuwe compressie‐

oplossingen  aanbieden  waardoor  malware  onzichtbaar  blijft  voor  antivirus‐

software. 

“Niet zelden bevat DIY‐malware een ingebakken stuk malware dat ervoor zorgt dat 

gestolen credentials niet alleen bij de specifieke gebruiker ervan terecht komt, maar 

ook bij de originele maker. Vanuit deze  invalshoek kan  technische analyse van de 

DIY‐malware kits aanknopingspunten opleveren voor opsporing van daadwerkelijke 

daders.” 

 

Er zijn vele tool suppliers en we hebben geen idee in hoeverre die een Nederlandse 

oorsprong kennen. Uit de dossiers blijkt daarvan niets. Overigens wordt daar ook 

geen  onderzoek  naar  gedaan.  De  aanbieders  van  DIY‐kits  op  het  gebied  van 

                                                                 
26
 www.blogs.zdnet.com/security/?p=1104&tag=btxcsim, laatst geraadpleegd op 5 juni 2008. 

27
  www.security.nl/article/18941/1/Bouw_je_eigen_%22kinderlokker‐webcam‐Trojan%22.html,  laatst 

geraadpleegd op 26 juni 2008. 
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phishing  kunnen  desondanks  toch  interessant  zijn  om  een  vinger  achter  het 

fenomeen te krijgen. Zo zal de kit‐developer meeliften op de gebruiker van de kit 

en gegevens van gestolen identiteit naar zichzelf toe willen halen. Bovendien zitten 

in  de  kits  al  bepaalde  financiële  instellingen  voorgestructureerd  waarvan  het 

interessant is om te kijken in hoeverre die in Nederland zijn gevestigd.  

 

De relatie met Nederland lijkt zich te beperken tot afnemers van de kits die zich in 

Nederland  bevinden.  Het  download‐verkeer  van  deze  sites  is  interessant  om  te 

monitoren.  

 

Interessant kan zijn om te bepalen wat de  impact van de DIY‐kits  is. Zeker kits die 

spoof websites meeleveren zijn aantrekkelijk voor een dergelijke analyse. Uit een 

scan op website karakteristieken kan bekeken worden  in hoeverre spoof websites 

op elkaar lijken en of ze eenmalig gebrukt worden, evolueren of simpelweg steeds 

gekopieerd worden. Aan  de  hand  van  de websites  die  in  een DIY‐kit  zitten,  kan 

bekeken worden of een phisher een dergelijke kit heeft gebruikt. Blijkt dat phishers 

dit  niet  doen,  dan  kan  de  hele  toolsupplier  hypothese  op  de  schop.  Blijkt  dat 

phishers  alleen maar  kits  gebruiken,  dan  kan  hier meer  onderzoek  naar  gedaan 

worden. 

 

2.21.6 De ‘Moneymule’ 

Bij phishingaanvallen gericht op bancaire instellingen bestaat het verzilveren van de 

verkregen credentials er  in principe uit om vanaf de desbetreffende bankrekening 

geld  over  te  maken  naar  een  rekening  met  de  dader  direct  of  indirect  als 

begunstigde. Doordat de opspoorbaarheid van een overboeking naar een directe 

rekening  nogal  voor  de  hand  ligt,  wordt  in  de  regel  gebruik  gemaakt  van 

zogenaamde  ‘money  mules’.  Deze  stromannen  wordt  een  vergoeding  in  het 

vooruitzicht  gesteld om  zijn of haar bankrekening  te  gebruiken  als  tussenstation 

richting de dader. Voor de afwikkeling van de finale overboeking naar deze dader 

wordt  gebruik  gemaakt  van  money  transfers  en/of  fysiek  geldtransport  om  de 

traceerbaarheid  sterk  te  verminderen.  In  de  praktijk  worden  bij  succesvolle 

phishingaanvallen de mules door de politie van hun bed gelicht maar komen deze 

weg met geen of een lichte straf vanwege hun beperkte aandeel in het delict. 

 

“Personen die als mule actief zijn kunnen in hun gedrag herkend worden doordat ze 

in  bepaalde  periodes  hoog  frequent  hun  bankrekeningstand  controleren,  in 

vergelijking met andere periodes.”  
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“Vanwege het schijnbaar evident malafide karakter van de propositie die potentiële 

mules  wordt  voorgespiegeld,  zullen  slechts  laag  opgeleide  en/of  personen  met 

financiële problemen zich beschikbaar stellen voor deze rol.” 

 

De inzet van money‐mules om wederrechtelijke opbrengsten door te sluizen wordt 

in Nederland regelmatig aangetroffen. Juist omdat het om kwetsbare groepen gaat 

waarvan het gedrag als mule afwijkt van het gewone gedrag, is de kans op detectie 

relatief  groot.  Daarmee  is  alleen  de  relatie  naar  phishingactiviteiten  nog  niet 

aangetoond.  

 

“De kans op het verrichten van diensten als een mule is groot wanneer het gaat om 

studenten, werklozen of bijstandsgerechtigden die: 

 een laag rekeningsaldo kennen met lage en weinig frequente mutaties, of 

 een nieuwe rekening hebben geopend zonder betaal‐pasfuncties, en 

 de nieuwe rekening kortstondig gebruiken,  

 grotere bedragen krijgen bijgeschreven dan in voorgaande twaalf maanden, en 
de bedragen afkomstig  zijn van  rekeninghouders met een grote geografische 
spreiding, 

 deze  bedragen  geheel  of  grotendeels  (95%)  kort  na  storting  (tot  1  dag) 
opnemen, 

 money  transfers doen op of rond de datum van opname waarvan het bedrag 
geheel  of  nagenoeg  overeenkomt  met  het  bedrag  van  de  opname,  en/of 
waaraan opgave  van  een begunstigde ontbreekt of waarvan de begunstigde 
een andere is dan die het geld uiteindelijk incasseert.” 
 

De hypothese kent  twee  ingangen: de populatie en het saldo‐gedrag. Om nu alle 

studenten, werklozen en bijstandgerechtigden  in een startpopulatie op  te nemen 

om  daarmee  te  gaan matchen  zal  op weinig  steun  kunnen  rekenen. De  tweede 

invalshoek  leidt directer  tot een  ‘statistisch’ verdachte groep die atypisch gedrag 

vertoont. Het  (inter)bancaire  verkeer  is  daarvoor  de  belangrijkste  gegevensbron. 

Dat  zal waarschijnlijk  rechtstreeks gemonitord moeten worden, omdat de money 

transfers  die  na  de  overboekingen  en  cash  opnames  plaatsvinden  in  ieder  geval 

deels  onder  de meldgrens  van  ongebruikelijke  transacties  blijven.  De  statistisch 

verdachte groep zou vervolgens wel rechtstreeks met de money transferkantoren 

kunnen worden gematcht om het verband tussen opname en transfer te leggen. 

 

Phishers  laten  de  met  identiteitsdiefstal  verkregen  gelden  overboeken  naar 

rekening van diverse mules die als tussenpersoon fungeren. Ze blijven zo zelf buiten 

schot.  Mules  worden  gerecruteerd  op  verschillende  wijze.  Sommige 

wervingscamapagnes worden op een 4.1.9‐fraude‐achtige wijze benaderd per  (e‐

)mail.  In de mail wordt een voorstelling gemaakt van een groot bedrijfsresultaat, 
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erfenis of overheidsschuld die niet via  reguliere bankkanalen zou kunnen worden 

verstuurd.  De  redenen  die  aangevoerd  worden  zijn  divers,  zoals  corruptie, 

wantrouwen van het bankstelsel of politieke problemen. De rol die voor de mule is 

weggelegd  is  een  zeer  aantrekkelijke.  Ze  krijgen  een  bedrag  gestort  op  hun 

rekening, waarvan  ze 5‐8 % mogen houden. De  rest moeten  ze opnemen en per 

money transfer naar Oost‐Europa of Afrika sturen. 

Er  is  een  dossier  bekend  bij  de  politieregio  Amsterdam‐Amstelland  waarin  een 

bedrijf  haar  eigen  naam  terugziet  in  mule  recruitment  mails.  Website  en 

mailadressen wijken mimaal af van haar officiële webadres en mailadressen. 

 

Een  tweede  bekende wervingscamapagne  verloopt  via  vacaturewebsites.  Hierop 

wordt  eenvoudig werk  aangeboden. Na  reactie op de  vacature, blijk het om het 

verplaatsen van geld  te gaan. Twee phishing‐dossiers van het KLPD wijzen op het 

gebruik van money mules in combinatie met money transfers, maar bij de banken 

zijn  vele  voorbeelden  bekend.  Verschillende  dossiers  uit  Amsterdam‐Amstelland 

wijzen op het gebruik van bankrekeningen van scholieren als ‘tussenrekening’ voor 

het wegsluizen/witwassen van geld. In de dossiers van Amsterdam‐Amstelland zijn 

twee  gevallen  van  mule  recruitment  bekend,  waarbij  meerdere  mules  waren 

betrokken.  Hierbij  zetten  de  banken  waar  de  mules  hun  rekening  hadden  de 

transacties  zelf  stop en bevroren de  tegoeden  van de mule. Ook  is er een meer 

amateuristisch  voorbeeld  te  noemen waarbij  de  partner  gedwongen wordt  een 

rekening  te openen  ten behoeve van de grijze  internetactiviteiten van de andere 

partner.  Als  laatste  worden  er  ook  via  veilingsites  mules  gerecruteerd.  In  de 

dossiers van de politieregio Amsterdam‐Amstelland komt een geval voor waarbij de 

mule online een beeldje aan had geschaft. Na de verkoop wordt de koper benaderd 

door de verkoper om geld via een money transfer naar Rusland over te maken. 

Mules worden breder  ingezet en niet alleen  in  relatie  tot phishing. De hypothese 

probeert  de  phishing‐relatie  te  leggen  door  de  geografische  spreiding  van 

rekeninghouders in te brengen. Volledig discriminerend is die toevoeging niet. Ook 

in  het  geval  van  Nigerianenfraude  zien  we  bijvoorbeeld  transacties  die  aan  dit 

criterium voldoen, zij het dat ze eerder afkomstig zijn uit het buitenland. 

 

Het  uitschakelen  van  mules  is  weinig  effectief.  De  pool  van  mensen  die 

geïnteresseerd is in hoge opbrengsten voor weinig werk is groot. Voor iedere mule 

staan  zo weer  anderen  klaar. Wat  een  betere  aanpak  lijkt  is  het  blokkeren  van 

money  transfers  en  het  bevriezen  van  mule  tegoeden.  Dit  stagneert  het 

geldverkeer  van  de  phisher. Wat  ook  interessant  lijkt  is  het  terugvolgen  van  de 

geldstroom. Helaas  zal dit binnen de  scope  van het  ‘Hollandsch perspectief’  snel 

ophouden, omdat de geldstromen veelal via het buitenland lopen. 
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2.22 ‘The Facilitators’ 
 

De zogenoemde ‘facilitators’ zijn in de phishing activiteit op zichzelf niet betrokken. 

Zij  leveren  diensten,  vooral  infrastructuur, met  behulp waarvan  de  initiator  zijn 

aanval kan uitvoeren, en kijken daarbij niet al te nauw voor welk doel die diensten 

worden gebruikt. 

 

2.22.1 De ‘Host’ 

De spoof website van de phisher moet op het WWW komen. Hiervoor  is een DNS 

(Domain  Name  Server)  provider  nodig,  die  de  phisher  voorziet  van  een 

domeinnaam en ruimte op een webserver om de website te plaatsen. Het domein 

verkrijgt de phisher zoals gezegd legaal, via een DNS‐provider. Dit proces is volledig 

geautomatiseerd, dus moeilijke vragen krijgt een phisher niet. Een DNS‐provider is 

echter  wel  een  autoriteit,  zodat  de  phisher  enige  moeite  moet  doen  om  zijn 

identiteit te verhullen. 

 

Het  plaatsen  van  de  website  gebeurt  via  een  Internet  Service  Provider  (ISP). 

Aantrekkelijke  ISP’s  voor  een  phisher  om  diensten  van  af  te  nemen,  zijn 

betrekkelijke  kleine  organisaties met  een  lage  servicegraad  die  hun  klanten  niet 

teveel moeilijke vragen stellen. Het enige wat de phisher tenslotte nodig heeft,  is 

een paar bytes aan ruimte en een redelijke garantie van dataverkeer op een korte 

termijn.  Ook  het  illegaal  plaatsen  van  een website  zorgt  ervoor  dat  er  een  ISP 

betrokken wordt, zij het zonder haar medeweten. De phisher verschaft zich, al dan 

niet met hulp van derden,  illegaal  toegang tot een webserver en plaatst daar zijn 

spoof website. In dat geval kan er nog een betrokkene zijn, namelijk de huurder van 

de ruimte die de phisher misbruikt voor het plaatsen van de spoof website. 

 

Wordt voor phishing gebruik gemaakt van een nepwebsite dan wordt die ergens 

gehost. Weten waar die wordt gehost,  is nu al essentieel voor succesvolle  ‘notice 

and take down’. Meestal blijft het bij het uit de lucht halen van een spoof site, maar 

men  zou ook  kunnen proberen uit  te  komen bij de beheerder  van deze  site. De 

detectiehypothese  voor  de  host  is  dan  ook  op  de  botnet  beheerders  van 

toepassing.  Botnetbeheerders  doen  er  alles  aan  om  hun  bot  te  vrijwaren  van 

detectie. Hoe dan ook, ze moeten met die bots communiceren. Dat gebeurt via het 

IRC‐protocol  (chatchannels)  omdat  dat  zich  zo  goed  leent  voor  het  op  afstand 

bedienen van computers. 
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Wanneer  een  phisher  niet  via  chatchannels  de  informatie  van  de  spoof  sites 

binnenhaalt,  is  de  kans  groot  dat  de  gegevens  die  slachtoffers  op  de  spoof  site 

achterlaten opgeslagen worden  in een bestand op de  server. De phisher  zal dan 

gedwongen worden om  terug  te keren naar de  server waar de  spoof  site gehost 

wordt om dit bestand uit  te  lezen. Als de spoof site geïdentificeerd  is, hoeft men 

slechts  te  wachten  tot  een  onbekende,  lees  niet  de  eigenaar  van  het  domein, 

verbinding  zoekt  met  de  host  server.  Dan  is  directe  identifcatie  van  de  dader 

mogelijk. 

 

“Spoof  sites  in  het  kader  van  phishing  communiceren  via  chatkanalen met  hun 

beheerder.  Door  het  onderscheppen  van  deze  communicatie  kan  de  beheerder 

mogelijk worden getraceerd (of minimaal de access provider: de interface waarmee 

de beheerder zich toegang verschaft: internetcafé, onbeveiligd wifi).”  

 

Spoof sites kunnen geautomatiseerd ontdekt worden door webpagina’s te scannen 

op bekende grafische elementen van  legitieme  sites met een verhoogd  risico om 

slachtoffer  te worden  van  een  phishing‐aanval. Hierbij  kan  gedacht worden  aan 

logo’s,  namen,  teksten  en  kleuren.  Een  dergelijke  combinatie  van  gebruikte 

kleuren,  site  opbouw  en  gebruikte  technologieën  leveren  samen  een  unieke 

‘vingerafdruk’ op. Omdat het aantal websites dat de moeite van het spoofen waard 

is niet enorm groot is, dit zijn inlogpagina’s van banken en verzekeraars, loont het 

de moeite  om  van  deze websites  te  onderzoeken  of  er  klonen  van  op  het web 

circuleren. 

 

Bij het plaatsen van  spoof websites op een host  server, waarbij de phisher  terug 

moet  komen  om  zijn  gegevens  te  halen,  kan  ook  gescand worden  op  bekende 

lekken  in  besturingssystemen.  Deze  lekken  worden  door  de  dader  gebruikt  om 

ongemerkt  de  server  te  benaderen  en  te  verlaten.  Als  er  op  bekende  lekken 

gezocht  wordt,  kunnen  webservers  worden  geïdentificeerd  die  een  hoger 

compromiteringsrisico  lopen.  Deze  servers  zouden  bij  toepassing  van  de 

voorgaande hypothese gescand kunnen worden op site‐karakteristieken. 

 

Hoewel  spoof  sites  over  de  hele  wereld  gehost  kunnen  worden,  zowel  bij 

professionele  datacenters  als  ook  op  particuliere  thuiscomputers,  blijkt  in  de 

praktijk  dat  Nederlandse  datacenters  vanwege  de  grote  bandbreedte  en 

betrouwbaarheid  een  zekere  voorkeur  van  cybercriminals  te  genieten.  Voor  het 

geautomatiseerd  ontdekken  van  spoof  sites  kunnen  (grote)  Nederlandse 

datacenters gescand worden op de inhoud van de daar gehoste websites. Doordat 

spoof sites vaak onderdeel uitmaken van (gekraakte) legitieme sites en binnen die 

context letterlijk ergens onderin de site weggestopt zijn, zal dieper gezocht moeten 
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worden  dan  alleen  de  openingspagina.  Dit  scannen  van  sites  vertoont  sterke 

overeenkomsten met de  techniek die  zoekmachines  toepassen,  zij het dat  in dit 

geval men gericht is op identificeren in plaats van indexeren. 

 

Nadere analyse van de websites die als zodanig gedetecteerd worden, kan  inzicht 

geven in bijvoorbeeld actieve phishing aanvallen, gehackte websites waar de spoof 

site  draait,  eigenaren  van  malafide  webservers  waar  de  spoof  site  draait,  of 

aanknopingspunten  opleveren  richting  de  beheerder  van  de  spoof  site  via  de 

communicatie  in  het  chatkanaal  (nickname).  Chat  channels  die  als 

communicatiekanaal  gebruikt  worden  tussen  spoof  sites  en  een  dader,  zijn  te 

herkennen omdat  er  veel  ‘gebruikers’,  i.e.  gekraakte  computers,  zijn  aangemeld, 

maar er verder geen discussie wordt gevoerd. Tot dat een gebruiker, een dader, 

een bepaalde code gebruikt om alle andere ‘gebruikers’ (de gekraakte computers) 

opdracht te geven alle  (nieuwe) geoogste gegevens door te geven. Dit doorgeven 

kan in groepen, individueel of at random gebeuren. 

 

De cybercrimineel zal op een of andere manier de vruchten van zijn phishing actie 

moeten plukken. De vruchten zijn  in dit geval de gegevens die slachtoffers op de 

spoof website hebben  achtergelaten.  Er  zijn  twee bekende manieren waarop de 

dader deze  in zijn bezit kan krijgen. Via chatchannels over een botnet en via een 

bestand op de gecompromitteerde server. 

 

Uit dossiers van het politiekorps Amsterdam‐Amstelland  is een voorbeeld bekend 

van een persoon die getipt werd over het bestaan van een spoof website op zijn 

persoonlijke  domein.  De  website  was  een  spoof  website  van  Lloyd  TSB  bank, 

waarvan ook een spamrun bekend  is. De criminelen hadden een bekend  lek  in de 

besturingssoftware van de web  server gebruikt om de  spoof  site  te plaatsen. Uit 

een  ander  dossier  is  bekend  dat  een  bankinstelling  getipt  werd  over  het  in 

aanbouw zijn van een spoof website van hun online bank. Deze spoof website was 

nog niet volledig en is op verzoek van de bank verwijderd. Op welke server de spoof 

site stond was onbekend. 

 

2.22.2 De ‘Harvester’, ‘Administrator’, ‘Supplier’ en ‘Insider’ 

De  rollen van  ‘Harvester’,  ‘Administrator’,  ‘Supplier’ en  ‘Insider’, hebben alle vier 

betrekking op het verwerven van adressen. Ze worden daarom onder één noemer 

beschreven. 
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De ‘Harvester’ 

Iemand in het proces moet e‐mailadressen verzamelen van potentiële slachtoffers. 

Voor  een  aantal  personen  is  harvesting  hun  werk  geworden.  Zij  speuren 

doelbewust  het  web  af  of  breken  in  op  mailservers  om  e‐mailadressen  te 

verkrijgen.  Zij  bieden  deze  vervolgens  weer  aan  tegen  een  vergoeding. 

Marketingbedrijven mengen zich ook steeds vaker  in deze markt. Voor hen  is het 

aantrekkelijk om de gegevens die ze voor andere bedrijfsactiviteiten toch al onder 

hun beheer hebben, door  te verkopen aan derden. De marketingbureaus die zich 

hiermee bezig houden, zijn vaak klein en hebben een breed spectrum aan klanten 

en  activiteiten. Deze  rol  kan  vervuld worden  door  de  phisher, maar  hij  kan  ook 

toenadering zoeken tot een ‘broodharvester’, zoals hiervoor beschreven. 

 

Bij het misbruiken van bedrijfsmail moet iemand binnen het bedrijf betrokken zijn. 

Dit kan een systeembeheerder, website beheerder of andere medewerker zijn met 

toegang tot web‐ of mailservers. 

 

Doordat  degelijk  harvesten  behoorlijk  veel  resources  vergt  (storage,  processing, 

bandwidth), zal dit in de regel door tamelijk professionele types gebeuren. Ook zijn 

er  gevallen  bekend  van  spammers  die  een  stapje  terug  zijn  gegaan  vanwege 

juridische risico’s. Op fora en in chatrooms zullen zij contact zoeken met mogelijke 

adresleveranciers. 

 

De ‘Addressadministrator’ 

De addressadministrator is bijvoorbeeld een systeembeheerder bij een bedrijf met 

een grote klantenadministratie, en valt  in die hoedanigheid samen met de rol van 

insider.  Zij  hoeven  niet  actief  betrokken  te  zijn  bij  het  beschikbaar  stellen  van 

adresgegevens, maar zij hebben deze gegevens in beheer. Zij zijn wel degenen die 

erop  aangekeken  worden  als  deze  adressen misbruikt  worden.  Er  zijn  gevallen 

bekend  waarin  een  administrator  ook  de  supplier  werd,  middels  omkoping  of 

afpersing. De addressadministrator is de legitieme eigenaar van de adressen die de 

spammer  gebruikt.  Dit  kan  een  adresboek  van  de  spammer  zelf  zijn  of  een 

marketingbureau dat handelt  in databases met gegevens. Kwetsbare groepen qua 

adresbeheer  zijn  (lokale)  overheden,  succesvolle  amateursites,  bedrijven  uit  de 

‘oude  economie’  die  online  gaan,  pseudo‐overheid,  instellingen,  nutsbedrijven, 

bezorgdiensten of loterijen. 

 

De ‘Addresssupplier’ 

De addresssupplier is de partij die post‐ of e‐mailadressen te koop aanbiedt aan de 

spamsponsor.  Ze  verzamelen  deze  adressen  via  legale  methoden  zoals  het 

afspeuren  van  het  internet  of  uit  telefoonboeken  of  de  Gouden  Gids.  Suppliers 
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bewandelen echter ook minder legale paden, zoals het inbreken op mailservers van 

grote  bedrijven  of  van  gratis  e‐mail  aanbieders  zoals  Yahoo,  Hotmail  of  Gmail. 

Tegen een geringe prijs zijn pakketten met adressen te koop via legitieme websites. 

De supplier kan gelijk zijn aan de administrator, maar dit hoeft niet. Wanneer er op 

een  mailserver  ingebroken  wordt,  is  de  systeembeheerder  de 

addressadministrator,  maar  is  de  hacker  de  supplier.  Voormalige  scriptkiddies 

kunnen zijn doorgegroeid tot professionele en gespecialiseerde addresssuppliers. 

 

De  addresssupplier  kan  zelf  weer  aan  de  adressen  zijn  gekomen  via  de 

verschillende  varianten  als  beschreven.  Op  hun  beurt  kunnen  ze  ook  weer  zijn 

gekocht van bijvoorbeeld een insider in een organisatie. 

 

De ‘Insider’ 

De  ‘insider’  is eigenlijk geen zelfstandige rol, maar een hoedanigheid (iemand van 

binnenuit)  van  de  andere  rollen.  Beheerders  van  persoonsgegevens  lopen  in 

beginsel het  risico op diefstal van deze gegevens van  ‘binnenuit’. Het kan daarbij 

gaan  om  ex‐werknemers  die  voor  hun  vertrek  uit  de  organisatie  gegevens 

meenemen, maar ook om mensen die nog in dienst zijn en uit financiële motieven 

data van hun werkgever vervreemden en verkopen.  In een Amerikaans voorbeeld 

ging een medewerker er vandoor met de gegevens van 2 miljoen aanvragers van 

een  hypotheek.  Hij  deed  dat  over  een  periode  van  2  jaar  in  parten  van  20.000 

adressen per week die steeds $ 500 dollar opleverden (Countrywide Insiders Steal's 

2 Million People's Information, 2008).  

 

“De (inside) adresverstrekker kan zich mogelijk laten identificeren wanneer: 

 in phishing spamruns een bepaalde samenhang zit (‘address‐print’), en 

 die samenhang uniek is voor een bepaald type (Nederlandse) bron, en 

 deze (originele) bron weinig duplicaten kent, en/of 

 deze tegen betaling wordt aangeboden (bijvoorbeeld via fora).” 
 

In  de  begintijd  van  het  internet  en  van  de  digitale  spam,  was  het  voor  de 

spamverspreider nog te doen om zelf adressen te verzamelen. Naarmate het web 

diverser en verspreider werd, is ook het verzamelen van e‐mailadressen voor spam 

doeleinden  een  stuk  moeilijker  geworden.  Daarbovenop  komt  nog  dat 

internetgebruikers  voorzichtiger  zijn  geworden  met  het  verspreiden  van  hun 

mailadressen. Voor de spammer is het niet meer aantrekkelijk veel tijd te steken in 

het  verzamelen  van  mailadressen.  Er  is  daarvoor  in  de  plaats  een  nieuwe 

bedrijfstak op het  internet ontstaan die zich bezig houdt met het verzamelen van 

werkende  mail‐adressen.  Deze  personen  verkopen  hun  bestanden  door  aan 

spammers. 
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Deze adresverzamelaars gaan op verschillende manieren te werk. Het is bekend dat 

er regelmatig batches met adressen vanuit bedrijven naar spam verspreiders gaan. 

De redenen hiervoor kunnen divers zijn. Zo is het een veel voorkomend fenomeen 

dat  van  pas  ontslagen  of  vertrokken werknemers  de  inloggegevens  nog  een  tijd 

bruikbaar blijven. Wanneer een ontslag  in onmin heeft plaatsgevonden en/of de 

ex‐werknemer wraak wil nemen, komt het voor dat zij inloggen op de bedrijfsserver 

en hier gegevens verwijderen of ‘gijzelen’ ter afpersing. Het is een kwestie van tijd 

voordat deze personen de werkelijke waarde van deze adresgegevens inzien en ze 

actief gaan verhandelen. 

 

Daarnaast  is  er  de  ontevreden  werknemer.  Deze  vindt  zich  onderbetaald  of 

ondergewaardeerd  en  zoekt  naar manieren  om  zijn  onmin  te  uiten. Dit  gebeurt 

mogelijk  op  een  soortgelijke  manier  als  hierboven  beschreven.  Ook  zijn  er 

werknemers die zich vervelen en zoeken naar avontuur, krap bij kas zitten of het 

niet  zo nauw nemen met de bedrijfsethiek. Deze drie groepen hebben  ieder een 

ander motief om interne adresbestanden van medewerkers of klanten te verkopen, 

maar  ze  zullen  dezelfde MO  hebben.  Ze  kopiëren  adresbestanden,  nemen  deze 

mee naar huis en verkopen deze online of via hun kenissen netwerk. Verder zijn er 

hackers  die  van  buiten  mailservers  kraken  en  de  adressen  kopiëren  om  ze  te 

verhandelen. Hiervoor  is  echter  veel  technische  kennis  vereist. Als  laatste wordt 

door malafide  internetgebruikers gebruik gemaakt van malware en web  crawlers 

om  e‐mailadressen  van  het  web  te  halen.  Deze  adressen  worden  vervolgens 

gebundeld en verhandeld. 

 

In één KLPD onderzoek (een rechtshulpverzoek uit Amerika) komt diefstal van een 

database  voor  (360.000  adressen  van  een  financiële  dienstverlener).  In  dit  geval 

was het doel om de eigenaar af te persen.  

Uit dossiers van Amsterdam‐Amstelland blijkt dat ex‐werknemers vaak nog enige 

tijd op de bedrijfserver  in kunnen  loggen. Er  zijn dossiers waarin werknemers uit 

wraak de adreslijst  ‘gijzelen’. Deze werden alleen gebruikt ter afpersing, maar zijn 

als  spamlijst waarschijnlijk  veel waardevoller,  omdat  er  targeting mee  toegepast 

kan worden. 

 

Phishers willen zo dicht mogelijk bij hun target uitkomen (bijvoorbeeld de mensen 

die ook feitelijk klant zijn bij een bepaalde bank). Dat vergroot de kans op een hit. 

Target‐adressen  zijn  veel  waard.  De  kans  op  diefstal  van  dit  soort 

doelgroepgegevens  is  daarom  groot.  In  één  KLPD  dossier  werd  een  voorbeeld 

gevonden  van  een  hack  op  een  gegevensdatabase.  De  hypothese  kan  worden 

uitgebreid met een  veronderstelling dat de  legale  adressenverstrekker een  grote 

kans loopt om ook illegaal adressen te verstrekken. Dat ligt in de lijn van diens core 
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business: het onderscheid tussen  legaal en  illegaal moet bewust worden gemaakt 

omdat  het  om  exact  dezelfde  verwerkings‐  en  verzamelingsprocessen  gaat. We 

kunnen  deze  hypothese  wellicht  combineren met  de  spammerhypothese.  Deze 

hypothese  indiceert ook de  risico’s van bepaalde bronnen. Overigens  zijn er vele 

legale adressenbestanden op het internet te koop. Alleen is het de vraag of die nog 

langer  tegemoet  komen  aan  de  targetwensen  van  de  phisher. Naar  verwachting 

zullen we steeds meer interne gegevensdiefstal zien. 

 

“Indien de  records die van adressenbestanden deel uit maken bekend  zijn, kan er 

gewerkt  worden  aan  het  waarschuwen  van  de  personen  die  in  het  bestand 

voorkomen;  kunnen  de  phishers  die  van  die  bronnen  gebruik  maken  worden 

opgewacht,  en  kan  een  beeld  ontstaan  van  de MO  van  daders  (verversing  van 

adressen, keuze voor doelgroepen, gebruik dezelfde resources).” 

 

“Indien  de  bronnen  van  de  adressenbestanden  bekend  zijn  kan  dit  leiden  naar 

insiders  (adressenbeheerders)  die  het  adressenmateriaal  beschikbaar  hebben 

gesteld, en kan er actief worden gewerkt aan afscherming van de bron.” 

 

“Door de addressprints  te vergelijken met de phishing‐DIY‐kits,  is waarschijnlijk  te 

achterhalen met welke generator de adressen zijn ‘opgehaald’.” 

 

2.22.3 De ‘Botnet herder’ 

Als de phisher voor zijn spammingactiviteiten gebruik wil maken van een botnet, zal 

hij contact moeten zoeken met een botnetbeheerder. Botnets zijn netwerken van 

computers,  waarvan  de  computereigenaar  geen  weet  heeft.  Botnets  worden 

doelbewust  opgezet  voor  het  verspreiden  van  spam,  het  uitvoeren  van  DDoS 

aanvallen  en  andere  vormen  van  cybercrime.  Het  verspreiden  van  virussen  en 

malware om botnets te creëren en daarna aan te sturen  is een behoorlijk karwei. 

Tenzij de phisher deel uitmaakt van een organisatie die een botnet beheert, zal de 

phisher zelf niet de beheerder zijn van een botnet. 

 

2.22.4 De ‘Malware distributor’ 

Zoals  bij  de  bespreking  van  de  verschillende  MO’s  die  bij  phishing  toegepast 

worden al  is aangegeven, bestaat er een veelheid aan methoden om malware  te 

distribueren.  Van  de  ‘push’  benadering  zijn  e‐mail  en  drive‐by‐downloads 

momenteel de meest gebruikte. Bij de ‘pull’ benadering is de strategie erop gericht 

om voldoende gebruikers onbewust de malware op hun computer binnen te laten 



 

   
114 

halen en op het moment dat de desbetreffende computers besmet zijn via ‘push’‐

vormen  verder  te  laten  distribueren  in  de  sociale  netwerken  van  de  besmette 

gebruikers. Om met een zekere snelheid en effectiviteit de distributie van malware 

te  laten plaatsvinden,  richten bepaalde personen zich op de specifieke distributie 

van  malware.  Hun  activiteit  bestaat  daarbij  uit  het  plaatsen  van  besmette 

bestanden in nieuwsgroepen, fora en torrents en bijvoorbeeld het organiseren van 

het  plaatsen  van  malicious  code  op  dubieuze  websites  zoals  porno‐  en 

undergroundachtige activiteiten. Ook het uitnutten van kwetsbaarheden op slecht 

beveiligde  websites  (amateurblogs)  om  zodoende  drive‐by‐downloads  te 

faciliteren, behoren tot de activiteiten bij deze rol (Provos, 2008). 

 

2.22.5 De ‘Access provider’ 

De phisher wil graag een plek hebben waar hij ongestoord en anoniem zijn werk 

kan doen. Mogelijkheden waar phishers  zich van bedienen  zijn onbeveiligde WiFi 

netwerken,  bibliotheekcomputers  en  internetcafés.  Eigenlijk  zijn  alle  anonieme 

plaatsen  met  gratis  of  zeer  goedkoop  internet  interessant,  zo  ook  hotels  en 

(zaken)restaurants. Van de min of meer illegale accessproviders zijn anonimisers de 

bekendste. Deze bieden privacybescherming  tijdens het  surfen door het  IP‐adres 

van  de  gebruiker  te  verbergen.  Ook  kan  er  anoniem  e‐mail  verstuurd  worden. 

Daarnaast zijn er malafide ISP’s die letterlijk een oogje dichtknijpen wat betreft het 

gedrag  van  hun  klanten.  Deze  ISP’s  kennen  vaak  andere  dan  reguliere 

betalingsmodellen (gratis vanwege reclame op site, online met creditcard, etc.). 

 

De  meeste  registreerders  van  domeinnamen  zijn  niet  actief  betrokken  bij  flux 

schema’s. Mogelijk worden  zij  net  zo misbruikt  door  de  cybercriminelen  als  de 

eindslachtoffers.  Doorverkopers  van  domeinnamen  en  een  klein  aantal 

registreerders lijken direct betrokken bij fast‐flux domeinaanvallen. Er is echter nog 

niemand  vervolgd  voor betrokkenheid bij  een  fast‐flux  aanval, ook  al  zijn  er wel 

meldingen van een ICANN registreerder die gekoppeld wordt aan een groot aantal 

frauduleuze domeinnamen, waaronder  fast‐flux domeinen    (Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers (ICANN), 2009, p. 9). Daarbuiten zijn er meer dan 

50.000  domeinnamen  afgesloten  die  direct  betrokken  waren  bij  frauduleuze 

handelingen of waarvan de eigenaren consequent verdacht gedrag vertoonden. De 

handelingen  met  domeinnamen  liepen  uiteen  van  spamming,  phishing  en 

spoofing,tot malware verspreiding, online kinderporno en valse ‘Whois’ informatie. 

Niet alleen de domeinnamen zelf werden verwijderd, maar ook alle activiteiten die 

met deze domeinnamen  te maken hadden werden opgeschort. Ook  is een aantal 

bedrijven  geïdentificeerd  dat  door  cybercriminelen  verkozen  wordt.  Dit  zijn 
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bijvoorbeeld Vivids Media GMBH, Klikdomains, MyNick.name, and Webst.ru. Van 

de  domeinnamen  die  bij  deze  providers  waren  geregistreerd,  zijn  er  125.000 

afgesloten (Armin & B.Turakhia, 2008). 

2.22.6 De ‘Hacker’ 

In een aantal processtappen kan het voor de phisher nodig zijn in te breken op mail 

of webservers. Hiervoor  is wel gedegen kennis vereist. Deze kennis  is beschikbaar 

op  verschillende  fora  op  het  internet, maar  het  kan  een  precies  en  tijdrovend 

karwei zijn de  juiste  informatie te vinden. Bovendien  is het risico van  inbreken op 

een server vrij groot. Een phisher zonder de juiste kennis zal dan ook gebruik willen 

maken van iemand die dit vaker doet. We noemen dit in de volksmond een hacker. 

In  de  internetwereld  wordt  dit  echter  een  scriptkiddy  genoemd.  Scriptkiddies 

houden zich bezig met de  ‘dagelijkse’ kraak‐ en  inbreekpraktijk. Hackers zitten op 

een veel hoger kennis‐ en kundeniveau. Hackers proberen, niet alleen voor illegale 

praktijken,  maar  ook  ter  verhoging  van  de  veiligheid,  veiligheidslekken  in  de 

nieuwste programmatuur te vinden. 

 

 

2.23 ‘The Targets’ 
 

Binnen de actorrollen van het phishingdelict kan een groep van directe of indirecte 

slachtoffers geïdentificeerd worden. Binnen de context van dit onderzoek worden 

deze  rollen  gezamenlijk  de  ‘targets’  genoemd.  De  belangrijkste  hiervan  worden 

hieronder besproken. 

 

2.23.1 De ‘Institution’ 

Het  doelwit  van  de  phishingaanval  is  een  bank,  een  veilingsite,  een 

spelontwikkelaar  of  andere  interessante  instelling.  De  aantrekkelijkheid  van  de 

instelling voor phishers wordt bepaald door het niveau aan  veiligheidsmaatregelen 

dat de  instelling kent om misbruik  te voorkomen en de verwachte opbrengst van 

een aanval. 

 

“De volgende instellingen komen vooral in aanmerking voor een phishingaanval: 

 financiële instellingen met online transactiemogelijkheden (banken, creditcard, 

belegging, verzekering); 

 online warenhuizen waar goederen besteld  kunnen worden  (vooral met one‐
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click shopping;) 

 online dienstenverstrekker (tickets, software); 

 veilingsites; 

 communitysites (om username/wachtwoord te achterhalen, online credentials); 

 gaming sites, 

 ISP’s/universiteiten/webcafés (om accounts te kraken).”  

 

Kortom,  elke  site waar  credentials  van  gebruikers  geregistreerd worden, waarna 

deze direct of indirect omgezet kunnen worden in middelen. 

 

2.23.2 Het ‘Victim’ 

De slachtoffers zijn in de breedste zin van het woord alle ontvangers van de spam 

e‐mail die namens de phisher verstuurd wordt. Hierbij mogen we de  instelling die 

door de phisher als doelwit is gekozen ook niet vergeten, aangezien zij vaak voor de 

schade mag opdraaien die de phisher berokkent. De uiteindelijke slachtoffers zijn 

diegenen die de spam e‐mail openen, op de spoof  link klikken en vervolgens hun 

gegevens  invullen.  Hiervan  is  niet  iedereen  direct  slachtoffer,  omdat  er  ook 

personen zijn die hier informatie invullen om de phisher dwars te zitten. Zij laten de 

phisher zien dat ze hem door hebben via de gebruikersnamen en wachtwoorden. 

 

2.23.3 De ‘Money transfer agent’ 

Deze bedrijven  faciliteren het overboeken van contant en giraal geld naar  landen 

waar het bancaire systeem te wensen over laat. Geld wordt in land A bij kantoor a 

gedeponeerd, voorzien van een bestemming met  land B en kantoor b. Vervolgens 

wordt er een wachtwoord afgesproken waarmee het geld bij kantoor b kan worden 

afgehaald. Dit wachtwoord wordt gecommuniceerd  tussen de betrokken partijen, 

maar  niet  met  het  money  transfer  kantoor. Money  transfer  kantoren  zijn  een 

manier  om  snel  en  eenvoudig  girale  en  contante  overboekingen  naar  anonieme 

ontvangers over de hele wereld te doen.  

 

2.23.1 De ‘Online shop’ 

Online  winkels  zijn  een  ideale  plek  voor  phishers  om  buitgemaakte 

creditcardgegevens  te gebruiken bij de aanschaf van producten. De online winkel 

kan dit nauwelijks voorkomen, omdat de betaling op  zich volledig  legitiem plaats 

vindt,  via  een  legitiem  kanaal.  Dat  de  betaler  op  een  illegale  wijze  aan  de 
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betalingsgegevens  is gekomen, kan de winkel niet zien. In sommige gevallen  lijken 

online winkels of betalingspagina’s deel uit te maken van een phishing aanval. 

 

 

2.24 Conclusies 
 

Resumé 

Phishing doet zich voor in tal van modaliteiten waarbij de verschillende stappen, in 

de beschreven of  in een andere volgorde, op een of andere manier steeds zullen 

voorkomen. Bovendien worden phishingaanvallen steeds gerichter. Slechts klanten 

van bank X ontvangen mail bij een phishing aanval op bank X. Dit lijkt logisch, maar 

vereist  veel  van  de  adressenverzamelaar  en  drijft  de  prijs  voor  aanvallen  op. 

Daardoor ontstaat ook een noodzaak om per aanval de opbrengst zo groot mogelijk 

te maken. Het ‘targetten’ van een phishing aanval gebeurt door middel van sociale 

netwerksites of gerichte adresverzameling door het hacken van mailservers.   Niet 

alleen  voor banken  geldt dat phishing  aanvallen  steeds  specifieker worden, er  is 

een  tweede  trend  in  het  verpersoonlijken  van  phishing  aanvallen.  Hierbij wordt 

’gespeeld’ met de verstuurder van de mail, zodat het  lijkt alsof een waarschuwing 

betreffende wachtwoorden van een collega, de HR‐afdeling of iets dergelijks komt. 

Dit  vergroot  het  vertrouwen  van  de  ontvanger  in  de  geloofwaardigheid  van  de 

boodschap in de phishingmail en dus ook de kans dat hij of zij slachtoffer wordt.  

 

De aandacht van toezichthouders en opsporingsorganisaties concentreert zich rond 

stap 7 van het phishingproces. Een stap waarin ook de phisher zich kwetsbaar en 

bespied  weet  zodat  zijn  evolutie  qua  gevolgde  werkwijze  en  toegepaste 

afschermingtechnologie  zich  ook  rond  dit  centrum  beweegt.  Het meer  stabiele 

voor‐  en  na‐traject  biedt  daardoor  juist  kansen  voor  de  opsporing,  terwijl  de 

bestrijding  daar  veel minder  op  is  gericht. Dat  is  ook  begrijpelijk:  een  financiële 

instelling zal vooral de spoof website uit de  lucht willen hebben  (notice and  take 

down)  zodat  de  schade  beperkt  wordt.  Bij  de  complexiteit  van  het  vinden  van 

daders in hun verschillende rollen heeft men zich al bijna neergelegd.  

 

De processtappen en hun beschrijving en modaliteiten zijn te zien als hypothesen 

over de wijze waarop daders te werk gaan. Door het gebruik van DIY‐phishingkits 

wordt een aantal van die  stappen niet handmatig uitgevoerd maar overgenomen 

door een stuk software, maar  in essentie blijven het dezelfde stappen. Wel vallen 

daardoor rollen weg  in het complex dat de dader om zich heen verzamelt. Vooral 

money mules zijn de achilleshiel in cybercriminaliteit. 
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“Interventies gericht op de specifieke  rollen zijn effectiever dan die gericht op een 

(deel van de) MO.” 

 

“Phishing wordt  in de basis steeds eenvoudiger met de opkomst van DIY‐kits. Het 

verkrijgen  van  winst  wordt  echter  steeds moeilijker,  door  de  betere  kennis  van 

slachtoffers,  het moeilijker worden  van  het  krijgen  van  adressen,  de hogere  prijs 

voor gerichte adressenbestanden en de  toenemende beveiliging van websites met 

gevoelige  informatie.  Kortom:  sophisticated  phishing  is  niet  voor  iedereen 

weggelegd.” 

 

Ontwikkelingen 

We hebben het phishingproces uiteengerafeld in een aantal stappen. Evolutie vindt 

vooral  plaats  in  de  stappen  waarin  gebruikers  worden  misleid  en  feitelijk  hun 

gegevens worden ontfutseld. MO’s die actueel in trek zijn of zullen raken: 

 man‐in‐the‐browser aanvallen door middel van pop‐up schermen met verlopen 

sessieboodschap tijdens of na banktransacties en creditcardtransacties; 

 malware installatie door het klikken op links in phishing mails; 

 drive‐by  downloads  ter  verspreiding  van  malware  via  veelbezochte  sites 

(nu.nl); 

 SQL injectie (man‐in‐the‐browser); 

 malware scripts verstopt in ad banners; 

 analyse Doubleclick ads; 

 betaling via gestolen creditcardgegevens en PayPal; 

 VoIP phishing via de telefoon (vishing), en 

 man‐in‐the‐target aanvallen waarbij de phisher malware weet te plaatsen in de 

website van de financiële instelling zelf. 

 

De  laatste  twee ontwikkelingen  lijken de meeste gevaarlijke. Aan de zijde van de 

cliënt verandert er niets en zij of hij logt gewoon in bij de financiële instelling. Op de 

site  van  de  instelling  zelf  wordt  de  betaalopdracht  gemanipuleerd  of  worden 

inloggegevens doorgestuurd. 

Criminelen maken meer  en meer  gebruik  van  encryptie.  Tenzij de  encryptie niet 

goed is uitgevoerd, zijn deze gegevens onbereikbaar voor derden. 

 

Verder is er een trend waarneembaar naar continue verzilvering van kennis in geld. 

Zodra een vorm van phishing opgevolgd wordt door een meer geavanceerde vorm, 

verwerkt de oude werkwijze in een DIY‐kit. Dit heeft als voordeel dat hijzelf steeds 

over state‐of‐the‐art technieken beschikt, maar via de DIY kits die hij verkoopt nog 

geld  verdient aan de oudere  technieken. Bovendien bevatten de meeste DIY‐kits 
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een  ingang  (backdoor) die  alleen de  verkoper  kent,  zodat hij na de  verkoop nog 

steeds mee kan profiteren van de resultaten van de door hem verkochte DIY kits. 

Zo  kan  de  phisher  met  de  nieuwste  technieken  zich  in  laten  huren  voor 

geavanceerde  aanvallen,  terwijl  hij  continu  geld  verdient  met  de  iets  oudere 

techniek via de verkoop van DIY kits, die hem ook nog eens van meer  informatie 

voorzien. 

 

 

Ontwikkeling VoIP 

Voice+phishing=Vishing 

Vishing is een variant op phishing die inspeelt op het wantrouwen dat gebruikers 
hebben in het internet en het vertrouwen dat de gebruiker nog heeft in de 
telefoonverbinding. 
Een potentieel slachtoffer ontvangt een standaard spam bericht met 
veiligheidswaarschuwing en een opdracht zijn gegevens te controleren, maar hierin 
wordt niet gevraagd op een url te klikken, maar om een nummer te bellen. Dit 
brengt de visher twee voordelen: het potentiële slachtoffer verwacht niet dat dit een 
poging tot oplichting is en hij of zij zal minder bekend zijn met de telefoonnummers 
van banken en andere kwetsbare instellingen dan met hun url. Via Voice over IP 
(VOIP) is het voor de visher eenvoudig om de nummerweergave te saboteren, 
zodat het slachtoffer het correcte nummer in zijn display ziet, terwijl hij met een 
andere centrale wordt doorverbonden. Het slachtoffer krijgt een geautomatiseerde 
boodschap te horen en wordt gevraagd zijn creditcardnummer in te toetsen en 
vervolgens zijn veiligheidscode. De visher heeft nu alle benodigde gegevens om de 
creditcard te kunnen misbruiken. 

Bron: www.en.wikipedia.org/wiki/Vishing 

 

Het onderzoeksmateriaal 

De  instanties van wie de onderzoeksdossiers  in het kader van het NICC‐onderzoek 

zijn onderzocht richten zich logischerwijs op dat stuk van de onrechtmatigheid waar 

het  in  de  bewijsvoering  en  sanctionering  om  draait.  Achtergrondinformatie, 

bijvoorbeeld over de wijze waarop adressen  zijn verkregen voor de uit  te voeren 

spamruns en uit welke bron die afkomstig zijn of hoe het geld wordt verplaatst, zijn 

voor die bewijsvoering sec niet van belang. Mede omdat naspeuringen al gauw ver 

over de  grens  reiken met  forse  consequenties qua  tijd  en  geld,  vindt onderzoek 

naar die achtergronden van phishing alleen plaats door het KLPD.  

 

Vanwege  de  focus  van  de  onderzochte  dossiers  op  bewijsvoering  en minder  op 

voor‐ en na‐traject. moesten voor een reconstructie van het proces tal van andere 

bronnen  worden  geraadpleegd.  Met  name  de  inzichten  van  professionals  en 
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verkenningen in de krochten van het internet zelf hebben het beeld aangevuld. Dat 

levert  vooral  een  staalkaart  op  aan  voorkomende  modaliteiten  en  geen 

representatief  beeld.  Er  wordt  op  internet  veel  beweerd  en  geclaimd,  maar 

daarmee is het nog niet waar. Het zijn vooral de dominante spelers op het veld zelf 

(software  vendors,  internet  securitybedrijven)  die  het  beeld  bepalen, waarbij  zij 

nogal  lijken  te  worden  gedreven  door  nieuwswaarde  en  het  aftroeven  van  de 

concurrent. 
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Hoofdstuk 3 Kinderporno en 
grooming 

Kinderporno  is niet  een probleem dat  zich pas  voordoet  sinds het  gebruik  van 

internet  gemeengoed  is  geworden.  Activiteiten  rondom  kinderpornografie  zijn 

door  de  opkomst  van  het  internet  wel  veranderd.  Ze  hebben  zich  voor  een 

belangrijk deel naar de digitale omgeving verplaatst, ondertussen gebruikmakend 

van  nieuwe  manieren  om  kinderporno  te  vervaardigen,  te  verspreiden,  te 

bekijken en  te kopen. Net als  in het geval van andere vormen van  cybercrime, 

bemoeilijken  de  grote mate  van  anonimiteit  en  het  ‘global’  karakter  van  het 

internet,  de  bestrijding  van  kinderporno.  Daders  bedienen  zich  van  allerlei 

technieken  om  geen  sporen  achter  te  laten  waaronder  versleuteling  en 

afscherming  van  herkomstgegevens.  In  dit  hoofdstuk  is  internetgerelateerde 

kinderporno aan de orde, waarbij het waarschijnlijk  lijkt dat klassieke productie 

en verspreiding van kinderporno en die via internet, dezelfde bronnen met elkaar 

delen.  Aan  de  basis  van  dit  hoofdstuk  ligt  een  deelonderzoek  dat,  naast  de 

bijdrage  aan  dit  rapport,  heeft  geresulteerd  in  een masterscriptie  Nederlands 

Recht over de strafbaarstelling van grooming (Vrolijk, 2009). Het deelonderzoek, 

en daarmee ook dit hoofdstuk, leunt op interviews met diverse deskundigen in de 

sfeer van de behandeling en bestrijding van daders, analyse van de dossiers van 

drie  grote  opsporingsonderzoeken,  en  uitgebreide  literatuurstudie  en 

internetresearch.  Conform  de  prioriteiten  binnen  politie  en  OM,  richt  recent 

wetenschappelijk onderzoek naar kinderporno zich op downloaders en daarmee 

ook hoofdzakelijk op het eind van de voortbrengingsketen. In dit derde hoofdstuk 

is door middel van  ‘filling  in  the blanks’ getracht ook de eerdere  stappen  in de 

voortbrenging van kinderporno te beschrijven. Als belangrijk onderscheid tekent 

zich daarin een verschil af  tussen de professionele voortbrenging van eveneens 

professioneel  foto‐  of  filmmateriaal,  en  wat  men  zou  kunnen  noemen  de 

amateurproductie. Naast de MO’s  van de productie, distributie  en  afname  van 

kinderporno,  gaat  het  hoofdstuk  in  op  de  verschillende  rollen  die  daarin 

voorkomen. De meeste van deze rollen worden in de literatuur niet beschreven, 

laat  staan de kenmerken van die  rollen.  Indelingen van wel beschreven daders 

(en dan vooral de pedoseksuele kijker of downloader) blijven begrijpelijk nogal 

algemeen, onder andere omdat pedoseksualiteit niet eenduidig samenhangt met 

bijvoorbeeld  sociaaldemografische  kenmerken.  De  hypothesen  die  in  dit 

hoofdstuk worden gepresenteerd proberen, hoe beperkt ook, een stap verder te 

gaan. Ze zijn eerder ontleend aan noties die men tot de gelegenheidstheorie zou 

kunnen  rekenen  dan  dat  ze  letterlijk  hun  houvast  vinden  in  empirische 
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waarnemingen, hoewel ze daardoor wel zijn geïnspireerd. Daderkenmerken zijn 

zoveel mogelijk  vertaald  in  de  kenmerken  van waarneembaar  gedrag  in  plaats 

van  te  focussen  op  meer  achterliggende,  moeilijk  detecteerbare,  en  weinig 

samenhangende sociaaldemografische factoren.  

Het hoofdstuk is nadrukkelijk geen samenvatting van alle beschikbare kennis over 

kinderporno. De opgenomen beschrijvingen en hypothesen zijn bedoeld om waar 

mogelijk  te ondersteunen bij de detectie van productie en digitale verspreiding 

van kinderporno, hoe moeilijk dat in de praktijk ook is. 

 

 

3.1 Begrip- en plaatsbepaling 
internetgerelateerde kinderporno 

 

Voorbeelden 

De  opkomst  van  het  internet,  zo  rond  1991,  had  tot  gevolg  dat  kinderporno  en 

seksueel misbruik veel zichtbaarder werden dan dat zij tot dan toe waren geweest. 

Mede door de digitale techniek werd het eenvoudig om misbruik vast te leggen en 

het via het internet te verspreiden. De toegang tot kinderporno werd daarmee voor 

een groter publiek ontsloten, als gevolg waarvan kinderporno een  steeds grotere 

nationale  en  internationale  zorg  is  geworden.  Binnen  de  anonimiteit  van  het 

internet verleggen daders hun grenzen en durven zij meer dan wanneer men het 

zonder zou moeten doen (Van Wijk, Bullens, & Van den Eshof, 2007, pp. 239‐240). 

Het  van  achter  de  computer  thuis  op  zolder  downloaden  van  kinderporno  is  

laagdrempeliger,  dan  het moeten  aankopen  bij  een  obscure  seksshop  onder  de 

toonbank.  Dezelfde  anonimiteit  vereenvoudigt  ook  de  verspreiding  van 

kinderporno. Daders hoeven elkaar niet ‘echt’ te kennen. Met een nickname of een 

avatar voelt het veiliger en minder eng om materiaal door  te sturen naar andere 

geïnteresseerden.  Zij  weten  elkaar  bovendien  gemakkelijker  te  vinden  waar 

geografische  afstanden  er  op  het  internet  niet  toe  doen.  De  kans  om 

gelijkgestemden op het  internet tegen te komen  is ook vele malen groter doordat 

deze mensen  eerder  hun  interesse  durven  te  tonen  en  actief  zijn  op  sites met 

betrekking  tot  kinderporno. Op besloten  fora  en nieuwsgroepen wisselen  zij  tips 

uit,  ruilen materiaal  en  plannen  zij  ‘misbruik‐bijeenkomsten’. Dankzij de  omvang 

van het internet en de beperkte intensiteit van de communicatie, is de pakkans ook 

nog  eens  gering.  Onder  andere  het  internationale  karakter  en  de  verschillende 

wettelijke  regels per  land  zorgen ervoor dat daders uit de handen van politie en 

justitie  kunnen blijven. Aan de  andere  kant  lijken daders door  alle  aandacht  van 

opsporingsinstanties  juist  ook  voorzichtiger  te worden.  Pedoseksuele  activiteiten 
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spelen zich dan ook steeds meer af binnen de besloten delen van het internet. 

 

Net als over advance‐fee internet fraud, bestaat ook over kinderporno discussie of 

het wel  of  niet  als  cybercrime mag worden  aangemerkt. Vooral die  vormen  van 

kinderporno die alleen over het net worden gedistribueerd en niet met behulp van 

dat internet zijn vervaardigd, worden dan gezien als een vorm van op zichzelf legale 

communicatie zij het met een illegale inhoud. En dus zou dat niet moeten worden 

aangemerkt  als  cybercrime.  Kinderporno  die  wel  met  behulp  van  het  internet 

wordt vervaardigd en die er zonder dat internet ook niet zou zijn (zie onderstaand 

voorbeeld), valt in die benadering weer wel onder cybercrime. Van deze discussie is 

kennis genomen en met behulp  van de eenvoudige definitie  van ons  functionele 

onderzoek in feite ook beslecht. Kinderporno met een relatie naar het internet, ook 

al bestaat die uitsluitend uit de wijze van distributie, valt onder de reikwijdte van 

onze definitie van cybercrime als internet gerelateerde criminaliteit. 

 

Kinderporno vervaardigd met het internet 

Grooming 

“Een man, zelf vader, heeft via internet (chat) een meisje van acht jaar gebracht tot 
het bij zichzelf verrichten van ontuchtige handelingen waarbij hij haar via een 
webcam kon zien. De handelingen bestonden onder andere uit het penetreren of 
betasten van haar vagina met haar vingers of een pen. De verdachte heeft daarbij 
ook enkele malen zichzelf aan haar getoond via zijn webcam, terwijl hij 
masturbeerde. Hij heeft haar zover gekregen, door voor haar (virtuele) meubels te 
kopen en te geven voor de inrichting van haar (virtuele) kamer op de internetsite 
habbohotel.nl. De man kon zo eenvoudig kinderporno vervaardigen, door de 
webcamsex die hij had met de achtjarige, op te nemen met zijn computer.” 

Bron: LJN BB0089 

 

Definitie 

Door  via  het  internet  gedistribueerde  kinderporno  ook  onder  de  definitie  van 

cybercrime  te  laten  vallen,  is  het  begrip  als  zodanig  nog  niet  gedefinieerd.  De 

Stichting Meldpunt  ter  bestrijding  van  Kinderpornografie  (hierna  te  noemen  het 

Meldpunt) pleit ervoor te spreken van  ‘afbeeldingen van seksueel kindermisbruik’ 

in plaats van  ‘kinderporno’  (Meldpunt, 2008). Het  is de vraag welke definitie past 

bij  de  functionele  inslag  van  dit  onderzoek.  Is  dat  het  verrichten,  afbeelden, 

uitbeelden  en  verspreiden  van  seksuele  handelingen  met  kinderen,  of  moet 



 

   
124 

aansluiting worden gezocht bij de formulering van artikel 240b Sr28? Niet helemaal, 

omdat  de  detectiehypothesen waarom  het  in  dit  onderzoek  o.a.  draait,  niet  zo 

precies kunnen worden afgesteld dat ze uitsluitend  indicaties opleveren van MO’s 

met kinderen die kennelijk nog geen 18 jaar zijn. Tenminste niet gezien het doel dat 

met  detectiehypothesen wordt  beoogd  en  de  daaruit  voortvloeiende werkwijze: 

het  proactief  (dus  zonder  concrete  signalen  als  een  aangifte)  zoeken  naar 

internetgerelateerde  activiteiten  en  naar  degenen  die  ze  ondernemen,  en  die  in 

verband kunnen worden gebracht met kinderporno. Conclusies over de aard van 

handelingen,  over  de  personen waarop  die  handelingen  zijn  of worden  verricht 

en/of over de personen die deze handelingen verrichten (of hebben verricht) zullen 

voor  een  belangrijk  deel  niet  rechtstreeks  kunnen worden  vastgesteld.  Ze  zullen 

eerder  indirect moeten worden afgeleid, bijvoorbeeld uit de heimelijkheid die op 

het  internet  en  de  communicatie  via  het  internet wordt  betracht  om  bepaalde 

handelingen  voor  anderen  verborgen  te  houden.  Zo  zal  iemand  die  het  uniek 

identificerende  IP‐adres  van  zijn  computer  heeft  verborgen,  daarvoor  een  reden 

hebben die met behulp van een aantal andere parameters wellicht  is te relateren 

aan kinderporno. Als gevolg van deze indirecte detectiemethode zal uiteindelijk van 

het detectieresultaat moeten worden beoordeeld of het voldoet aan bijvoorbeeld 

strafbaarstelling. Of de detectie moet zo worden ingericht dat er geen misverstand 

kan zijn over de interpretatie van wat geïnterpreteerd wordt.  

 

“Centraal  in de functionele benadering van  internetgerelateerde kinderporno staat 

de heimelijkheid. Het verbergen van het gedrag levert een red flag op, waarbij een 

combinatie  van  red  flags  mogelijk  inzicht  geeft  in  het  kader  waarvan  de 

heimelijkheid plaatsvindt en wat er precies wordt verborgen (vervaardiging, invoer, 

distributie, bezit etc.).”  

 

 

3.2 Modus operandi 
 

Onze  invalshoek  van  cybercrime  als  internetgerelateerde  criminaliteit maakt  het 

                                                                 
28
 Artikel 240b Sr. Lid 1: Met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde 

categorie wordt gestraft degene die een afbeelding‐ of een gegevensdrager bevattende een afbeelding‐ 

van een seksuele gedraging, waarbij  iemand die kennelijk de  leeftijd van achttien  jaren nog niet heeft 

bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken; Lid 2: Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of 

een  geldboete  van  de  vijfde  categorie wordt  gestraft  degenen  die  van  het  plegen  van  een  van  de 

misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of gewoonte maakt.  
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niet  gemakkelijk  om  één MO  van  internetgerelateerde  kinderporno  te  schetsen. 

Evenmin is het bij kinderporno eenvoudig om bij wijze van globaal overzicht, vanuit 

één  daderperspectief  de  MO’s  te  beschrijven.  Bij  phishing  en  bij  advance‐fee 

internet fraud,  is een regisseursrol aan te wijzen die het hele proces min of meer 

leidt. Bij kinderporno gaat het al snel om verschillende rollen, die over verschillende 

delen van het proces gaan, zonder dat er integraal regie wordt gevoerd. Bovendien 

hoeven  niet  alle  processtappen  van  een MO  te worden  doorlopen  voordat  van 

kinderporno  kan  worden  gesproken.  Figuur  3  geeft  een  overzicht  van  het 

voortbrengingsproces  van  kinderporno  zoals  dat  door  de  onderzoekers  is 

geconstrueerd. Op zichzelf is die procesweergave al te zien als een hypothese. We 

beschrijven die in vogelvlucht om daarna in te zoomen op de verschillende stappen. 

 

Voorwaardelijk voor welke toegang  tot het  internet dan ook  is, naast het hebben 

van  een  technische  aansluiting  (‘connection’  via  telefoonkabel  of  glasvezel)  [1a], 

het  verkrijgen  van  een  account  [2b].  Iemand  die  met  behulp  van  dat  account 

kinderporno  gerelateerde  activiteiten  wil  ondernemen,  zal  zich  een  bepaalde 

identiteit  aanmeten op basis waarvan er  geen  relatie  is  te  leggen met wie hij  in 

werkelijkheid  is  [2a]. Aldus  voorbereid,  is  stap 3 essentieel: de  keuze  van een of 

meerdere  slachtoffers.  Die  keuze  kan  zowel  buiten  het  internet  om  (real 

environment),  als  door middel  van  het  internet  plaatsvinden.  Is  het  laatste  het 

geval  dan  kan  een  fase  van  grooming  [4]  volgen  waarbij  het  slachtoffer  wordt 

verleid tot seksuele handelingen. In theorie kan dat een eenmalig iets zijn, maar de 

groomer zal wellicht het contact willen consolideren door bijvoorbeeld het geven 

van  cadeautjes  zoals  in  het  inleidend  voorbeeld  tot  dit  hoofdstuk.  In  deze 

combinatie beschrijven deze stappen vooral een proces van grooming. Dat proces is 

voltooid met  stap  5  als  de  groomer  het  verkregen materiaal  voor  eigen  gebruik 

houdt. Stelt hij het ook beschikbaar aan derden, dan vervolgt het groomingproces 

met stap 13a: het verwerven van klanten. 
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Figuur 3: Internetgerelateerde kinderporno: Stappen in het hoofdproces en varianten per processtap 
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De eerste  vijf  stappen uit de procesweergave  kunnen ook door de professionele 

producent worden gezet, alleen vloeit zijn motief voort uit het ondernemerschap 

(winst en continuïteit) en niet primair uit vervulling van een persoonlijke behoefte 

aan kinderporno. De stappen 4 en 5 zullen door die producent niet worden gezet, 

wat  in het schema wordt gesymboliseerd door de bypass van stap 3 naar stap 6. 

Voor  hem  vervolgt  het  voortbrengingsproces  met  het  rekruteren  van 

ondersteunende  functies;  een  en  ander  afhankelijk  van  het  kinderporno‐product 

dat  hij wil maken. Wanneer  dat  een  game  is,  zijn  andere  facilitators  nodig  dan 

wanneer een film wordt beoogd.  Is  eenmaal voorzien in personeel, dan moet er in 

het geval van foto’s of film, een  locatie worden gevonden waar opnamen kunnen 

worden gemaakt  [7].  In het klein  staat de amateur eigenlijk voor dezelfde keuze, 

alleen zal hij die implicieter en vanzelfsprekender maken binnen de eigen beperkte 

mogelijkheden. Als  slachtoffer, personeel en  locatie  zijn gevonden dan breekt de 

fase van het feitelijk misbruik aan [8]. Dat kan volstrekt ongeregisseerd gebeuren, 

maar er kan ook een soort script aan ten grondslag  liggen. Het misbruik wordt op 

foto  en  film  vastgelegd  [9], waarna  de montage  [10a]  volgt.  Daarna  staan  drie 

opties open: 

1. het  materiaal  is  af  en  wordt  rechtstreeks  gedistribueerd  onder  te  werven 

klanten [13a]; 

2. het  materiaal  is  af  en  wordt  op  een  te  registreren  en  te  hosten  website 

geplaatst [11]; 

3. het materiaal ondergaat nog andere bewerkingen (‘coding’) als onderdeel van 

de  bouw  van  computerprogramma’s  [10b]. Het  verstoppen  van  opnames  in 

onschuldige plaatjes is ook aangemerkt als een programmeeractiviteit.  

 

Voordat het product na editing of  coding kan worden verspreid, moeten klanten 

worden gevonden [13a]. Daarvoor kunnen verschillende wegen worden bewandeld 

die  in  het  geval  dat  spam wordt  gebruikt,  parallel  lopen  aan het phishingproces 

[13b]  en  [13c].  Als  er  zich  klanten  hebben  aangediend,  betalen  die  voor  het 

materiaal  of  ze  ruilen  het  tegen  ander  materiaal  [14],  waarna  de  feitelijke 

distributie plaatsvindt  [15].  In dit  stadium  van het  voortbrengingsproces  kan dat 

professioneel  beeldmateriaal  betreffen  of  een  game, maar  het  kunnen  ook  de 

webcamopnamen zijn van een groomer. Kenmerkend voor het digitale materiaal is 

dat  het  naar  believen  en  in  grote  hoeveelheden  kan  worden  gekopieerd, 

opgeslagen [16] en bewaard. Om eventueel op een later tijdstip opnieuw in omloop 

te worden gebracht. 

 

De  relatie  tussen  kinderporno  en  het  internet  kan  op  verschillende momenten 

tijdens het proces blijken. De productie kan bijvoorbeeld volstrekt zonder gebruik 

van het  internet plaatsvinden waarna pas op het moment van de distributie  [15] 
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voor het eerst materiaal wordt ge‐upload naar het web. Het kan ook  zijn dat de 

productie begint bij stap 4, het groomen, en niet verder komt dan die stap, omdat 

bijvoorbeeld  een webcamrecording  door  de  groomer  puur  voor  eigen  gebruik  is 

bedoeld. Ook hoeven niet alle stappen  in de volgorde van het schema  te worden 

doorlopen,  àls  ze  al  worden  doorlopen.  Processtappen  kunnen  dus  op  een 

bepaalde manier  gecombineerd,  varianten  opleveren  van  het  kinderpornoproces 

als geheel. In het Engels spreekt men in dit verband van ‘crimeschemes’. 

 

 

3.3 Stap 1 Acquire connection 
 

Iedereen  die  zich  van  het  internet  wil  bedienen,  moet  over  een  verbinding 

beschikken  via een  teleprovider  (de  telefoon‐ of  kabelmaatschappij) en over een 

account  waarmee  via  die  verbinding  internettoegang  wordt  verkregen  (de 

accessprovider). 

 

“Op de momenten dat een (latere) betrokkene bij kinderporno een telecomaccount 

aanvraagt  en  daarvan  voor  de  eerste  maal  gebruik  maakt,  zijn  er  nog  geen 

afschermingconstructies van identiteiten actief. Zijn werkelijke identiteit is dan nog 

gekoppeld aan het telecomaccount.”  

 

Bij afschermingconstructies denken we  in de eerste plaats aan het verbergen van 

een  IP‐adres, het  encrypten  van  communicatie, het  verbergen  van delen  van de 

harde schijf, het gebruik maken van proxyservers of bijvoorbeeld het gebruiken van 

online dataopslag. Dit soort afschermingconstructies kan men zich pas verwerven 

als er sprake is van een internetverbinding/‐account. Tussen het actief worden van 

de  verbinding/het  account  en  het  activeren  van  verbergingstechnieken  opereert 

men  herkenbaar  op  het  internet.  Juist  omdat  men  op  zo’n  moment  nog  niets 

illegaals  doet,  zullen  gebruikers  zich  minder  bewust  zijn  van  de  latere 

mogelijkheden tot detectie op basis van deze eerste schreden. 

 

 

3.4 Stap 2a Acquire identity 
 

Een  deel  van  de  daders  in  bepaalde  rollen  zal  zodanig  deelnemen  aan  het 

maatschappelijk  verkeer  dat  een  volledig  en  gedocumenteerde  valse  identiteit 

(paspoort, rijbewijs, creditcard, bankrekeningen) belemmeringen oplevert voor de 
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reguliere maatschappelijke  interactie met  nutsvoorzieningen,  banken  of  officiële 

overheidinstanties.  Daders  die  beroepsmatig  in  de  kinderporno  actief  zijn,  en 

daarmee grotendeels hun geld verdienen, hebben dit probleem minder omdat zij in 

die valse hoedanigheid volledig deelnemen aan het maatschappelijk verkeer; ook 

als  het  gaat  om  het  afnemen  van  diensten  als  nutsvoorzieningen  en 

overheidsfaciliteiten. Deze volledig andere identiteiten dan de authentieke noemen 

wij ‘aliases’. 

 

“Het  gebruik  van  valse  identiteiten  inclusief  identificerende  valse  of  vals 

opgemaakte documenten (aliases) zal eerder bij de professionele voortbrenging van 

kinderporno plaatsvinden dan bijvoorbeeld onder downloaders.”  

 

Van een aantal  facilitators  van  kinderporno  zoals een  fotograaf of editor bestaat 

het vermoeden dat zij zowel regulier als  illegaal actief zijn. Vooral de professional 

zal  een  verklaring  moeten  hebben  voor  het  beschikken  over  gekwalificeerde 

apparatuur, ruimte en inkomsten. Reguliere activiteiten die dezelfde voorzieningen 

vragen als niet‐reguliere, zijn daarvoor een ideale dekmantel. Volledig verschillende 

werkelijke  en  valse  identiteiten  passen  daar moeilijk  bij,  tenzij  ook  de werelden 

waarin men  zich  van  die  identiteiten  bedient  volstrekt  verschillend  zijn  en  ook 

geografisch  zo  ver  uit  elkaar  liggen  dat  vermenging  niet  gemakkelijk  plaatsvindt. 

Overigens is het nog niet zo lang is geleden dat afnemers van kinderporno daarvoor 

gewoon met hun creditcard betaalden. 

 

In de meeste daderrollen  zal men  zich  vooral op bepaalde momenten  tijdens de 

MO bedienen van beperkte valse identiteiten. Direct springen de internetcontacten 

in  het  oog  die  erop  worden  nagehouden  tijdens  bijvoorbeeld  chat,  uploaden, 

downloaden en betalen.  In die contacten zal men de eigen  identiteit proberen  te 

verhullen. Aan de ene kant om geen herleidbare sporen achter te  laten en aan de 

andere  kant  om  bij  de  tegenspeler  de  indruk  te  wekken  met  een  bepaalde 

specifieke  persoon  van  doen  te  hebben.  Een  groomer  zal  zich  wellicht  willen 

voordoen als een bekende van het slachtoffer. Bijvoorbeeld door het stelen van de 

identiteit  van  deze  bekende  via  een  MSN‐hack  (één  van  de  Amsterdamse 

onderzoeksdossiers maakt  hiervan melding).  Software  voor MSN‐hack  is  op  het 

internet volop te vinden, hoewel er ook een hoop ‘fake‐ware’ tussenzit. Een MSN‐

hack  is  moeilijk  te  detecteren  omdat  de  hacker  zich  bedient  van  het  juiste 

wachtwoord. Theoretisch zou het afwijken van het  IP‐adres van dat van de echte 

gebruiker  een  mogelijkheid  opleveren  voor  detectie  van  een  hack, maar  in  de 

praktijk  MSN‐en  gebruikers  vaak  vanaf  verschillende  computers  (school,  werk, 

thuis, vakantieadres, internetcafé, bij vrienden, mobiel) met elk hun eigen IP‐adres, 

zodat  de  hack  alleen  als  atypisch  is  te  identificeren  als  ze  een  specifiek  patroon 
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doorbreekt. 

 

Daders in de verschillende rollen bedienen zich vaak van meerdere e‐mailadressen 

en gaan schuil achter nicknames. Nicknames zijn een heel normaal verschijnsel op 

het  internet waar  contacten  heel  innig maar  ook  heel  vluchtig  kunnen  zijn. Van 

iemand afkomen  is gemakkelijker als die niet weet met wie hij of  zij  feitelijk van 

doen heeft, dan wanneer iemand op basis van een echte identiteit daar theoretisch 

nog  langdurig mee  kan worden  achtervolgd.  In  internetspellen  noemt men  een 

nickname ook wel een ‘ingame‐name’ (in chattaal ‘ING’). In voorlichtingscampagnes 

wordt  ook  aangeraden  om  onder  een  nickname  gebruik  te  maken  van  het 

internet29.  Op  dit  soort  adviezen wordt  handig  ingespeeld  door  aanbieders  van 

online  nicknamegeneratoren  die  op basis  van  bepaalde  keuzes  van de  gebruiker 

een bijpassende nickname genereren. Zo leverde het invoeren van de naam Tim de 

volgende suggesties voor nicknames op  in de (door de gebruiker zelf aangevinkte) 

categorie ‘cowboy’30: 

 

“Old Name: Tim. You can choose the following list for your nickname: 

1. Bob Billsworth  

2. Bootinbull  

3. Jerry Ransom  

4. Pencil Eye Pete  

5. Bryan Beersworth.” 

 

Het invoeren van de naam John of opnieuw Tim, leverde merkwaardig genoeg een 

aantal van dezelfde nicknames op. Malafide aanbieders wordt het op deze manier 

wel  heel  gemakkelijk  gemaakt:  ze  zorgen  ervoor  dat  notabene  door  hen  zelf 

gegenereerde nicknames op het internet worden gebruikt en maken uiteraard ook 

weer handig gebruik van dit soort identiteiten en koppeling tussen echte naam en 

een gebruikte nickname als vorm van phishing. 

 

Uit  de  analyse  van  onderzoeksdossiers  is  gebleken  dat  nicknames  alleen  in  die 

dossiers worden vermeld als dat van belang is voor de bewijsvoering en zelfs dat is 

geen  gemeengoed.  Nicknames  kunnen  net  zo  goed  als  echte  namen  worden 

gebruikt om personen  te  identificeren. Teveel nicknames maken het voor daders 

lastig  om met  verschillende  slachtoffers  te  communiceren,  dus  zal men  vrij  snel 

                                                                 
29
  www.vives.nl/tips/veilig‐internet;  www.internetvergelijken.com/faq/veilig‐op‐internet‐checklist, 

laatst geraadpleegd op 21 december 2009. 
30
 www.getnicknames.com/nicknames.php. 



 

   
133 

voor een bepaald patroon kiezen dat relatief eenvoudig is te simuleren. In één van 

de dossiers  bleek  een  veelvuldig op het  internet  gebruikte nickname overeen  te 

komen met een bijnaam die  in  ‘real‐live’ werd gehanteerd. Nicknames staan heel 

vaak niet op zichzelf maar kunnen, zoals in sociale netwerksites, zijn gekoppeld aan 

een profiel met allerlei sociaalgeografische kenmerken of interesses van degene die 

zich van de nickname bedient. 

 

Identificatie dader met behulp van deelname aan onlinegame 

Long arm of law reaches into World of Warcraft

“The virtual world of online gaming seems like the perfect place to hide. There is 
plenty of anonymity, and it’s almost impossible for someone to trace activity back to 
its source, right? Wrong. Two weeks ago, Howard County Sheriff’s Department 
deputy Matt Roberson tracked down a wanted fugitive through one of the most 
popular games on the Internet: World of Warcraft. And he got his man. In this case, 
online gamers were playing alongside Alfred Hightower, a man wanted on 
drugscharges. A warrant was issued for his arrest in 2007. “We received information 
that this guy was a regular player of an online game, which was referred to as ‘some 
warlock and witches’ game,” said Roberson. “None of that information was sound 
enough to pursue on its own, but putting everything we had together gave me 
enough evidence to send a subpoena to Blizzard Entertainment. I knew exactly 
what he was playing: World of Warcraft. I used to play it. It’s one of the largest 
online games in the world.” Blizzard did more than cooperate. It gave Roberson 
everything he needed to track down Hightower, including his IP address, his 
account information and history, his billing address, and even his online screen 
name and preferred server. From there it was a simple matter to zero in on the 
suspect’s location.  “I did a search off the IP address to locate him,” said Roberson. 
“I got a longitude and latitude. Then I went to Google Earth. It works wonders. It 
uses longitude and latitude. Boom! I had an address. I was not able to go streetside 
at the location, but I had him.” 

Bron:  Munsey, 2009 

 

“Of nicknames  verwijzen naar  echte namen of  zijn  verzonnen doet  er niet  zoveel 

toe: consistente opbouw en het gebruik ervan kan toch leiden tot eenzelfde persoon 

zelfs wanneer die zich van verschillende nicknames bedient.”  

 

Bovendien zijn nicknames gekoppeld aan accountinformatie: de gegevens waarmee 

men zich heeft  ingeschreven. Iemand die eenzelfde nickname gebruikt voor  legale 

en  illegale  accounts  kan  op  basis  van  de  aan  die  nickname  gekoppelde 

gebruikersinformatie  mogelijk  worden  gedetecteerd  (cross‐reference).  Ter 

illustratie  vorenstaand  recent  praktijkvoorbeeld  van  een  drugsdealer  die  via  zijn 

participatie in het wereldwijd veel gespeelde internetspel World of Warcraft tegen 
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de lamp liep. 

 

“Daders in bepaalde rollen laten zich identificeren op basis van de nicknames en/of 

bijbehorende profielen die ze gebruiken en de kleine verschillen tussen varianten in 

die nicknames of profielen.”  

 

Overgewaaid  uit  de  gamescene,  is  het  steeds  gebruikelijker  om  zich  naast  een 

nickname  te  bedienen  van  een  of meerdere  avatars:  een  animatie  of  statische 

afbeelding die de gebruiker voorstelt en daarom vaak ook een afspiegeling  is van 

kenmerken van die gebruiker of van diens interesses. Waar avatars in het begin niet 

meer  waren  dan  een  symbolische  uiting  waarvan  er  meerdere  tegelijkertijd  in 

omloop  waren,  worden  ze  steeds  unieker.  Hun  identificerende  kracht  neemt 

daardoor ook toe. 

 

“De  toenemende uniciteit van avatars  levert  specifieke hashcodes op waarmee  in 

beginsel het optreden van dezelfde avatar in verschillende omgevingen kan worden 

gedetecteerd.”  

 

“De  keuze  of  het  ontwerp  van  een  specifieke  avatar  kan  inzicht  opleveren  in 

achtergrondkenmerken van de gebruiker.” 

 

Niet  iedereen  kan  zelf  een  kwalitatief  hoogwaardige  en  onderscheidende  avatar 

maken  en  ook  op  dat  gebied  worden  allerlei  avatargeneratoren  aangeboden 

waarmee men  online op  basis  van  bepaalde  varianten  een  eigen  exemplaar  kan 

samenstellen.  Dat  er  een  grote  kans  bestaat  dat  een  kopie  daarvan  wordt 

opgeslagen op de generatorsite  (voor mogelijk toekomstig  illegaal gebruik),  is  iets 

wat de meeste bezoekers zich niet zullen realiseren. Inmiddels zijn er geavanceerde 

avatarbots  actief  die  aan  de  ene  kant  automatisch  avatars  genereren  en  op  het 

moment dat er met een dergelijke robotavatar contact wordt gemaakt, doorlinken 

naar het gebruikersaccount van degene die erachter schuil gaat (Choo, 2009, p. 12). 

 

 

3.5 Stap 2b Acquire accounts 
 

3.5.1 Primary account 

Bij het eerste contact tussen computer en internet wordt een IP‐adres toegewezen 

dat bij de accesprovider  in combinatie met abonnementsgegevens bekend wordt; 
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ook  al  wordt  dat  later met  bepaalde  software  verborgen. Wij  noemen  dat  het 

primary  account.  Op  het  moment  dat  iemand  verhuist,  een  nieuwe  computer 

aanschaft of overstapt van provider, komen er, afhankelijk van het gekozen  type 

verhulling,  mogelijk  verversingsmomenten  van  dat  primary  account.  Om 

bijvoorbeeld  de  verhuizing  van  een  internetaansluiting  succesvol  te  kunnen 

voltooien moet men zich weer authentiek kenbaar maken.  

 

“Op de momenten dat een (latere) betrokkene bij kinderporno een internetaccount 

aanvraagt  en  daarvan  voor  de  eerste  maal  gebruik  maakt,  zijn  er  nog  geen 

afschermingconstructies van identiteiten actief. Zijn werkelijke identiteit is dan nog 

gekoppeld aan dat internetaccount.”  

 

Onder stap 1 zijn al mogelijkheden genoemd om op basis van een primair account 

de werkelijke  identiteit van een gebruiker  te achterhalen. Tijdens de periode dat 

het  primair  account  nog  niet  is  verhuld,  zou  ook  kunnen  blijken  onder  welke 

nicknames een gebruiker op het internet acteert. Grote kans dat die nicknames ook 

na de verhulling nog worden gebruikt. 

 

Op basis van deze eerste aanname, zijn twee typen vervolghypothesen denkbaar, 

waarvan  het  ene  type  leidt  tot  een  bepaalde  populatie  (inductie)  en het  andere 

juist start vanuit een populatie (deductie).  

 

Inductie 

Te  beginnen  met  de  eerste.  “Het  omzetten  van  een  primary  account  in  een 

verborgen account levert een red flag op.” Er kunnen verschillende redenen zijn om 

bijvoorbeeld een IP‐adres te willen verbergen dat niet exclusief aan kinderporno is 

gerelateerd. Een red flag levert het verbergen zeker op, omdat het in relatie tot de 

reguliere internetgebruiker om atypisch gedrag gaat. 

 

 “Een  check  door  accesproviders  van  IP‐adressen  die  bij  het  afsluiten  van  het 

abonnement als primary account zijn geregistreerd en die op het moment van de 

check blijken te zijn verborgen,  levert een eerste rechtstreekse  identificatie op van 

personen die mogelijk iets hebben te verbergen.”  

 

Met  deze  check  wordt  een  eerste  populatie  verkregen  waarop  met  andere 

hypothesen kan worden voortgebouwd om  te kijken  in hoeverre die kan worden 

gerelateerd aan kinderporno. “Minimaal wordt aangenomen dat  in deze populatie 

significant meer aanbieders, verspreiders, kijkers en downloaders van kinderporno 

schuil  gaan,  dan  in  een  willekeurige  steekproef  van  internetgebruikers”. 

Desondanks discrimineert de hypothese nog helemaal niet naar betrokkenheid bij 
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kinderporno.  Wat  die  hypothese  eigenlijk  nog  interessanter  maakt,  omdat  de 

populatie die het oplevert ook daders omvat die zijn betrokken bij andere  illegale 

activiteiten  dan  kinderporno.  Met  behulp  van  vervolghypothesen  moet  qua 

betrokkenheid binnen de populatie worden gedifferentieerd naar delictsoorten. 

 

Deductie 

Het  tweede  type  hypothesen  vertrekt  vanuit  een  (deels)  bekende  populatie. Uit 

meerdere  onderzoeken  blijkt  dat  iemand  met  een  pedofiele  geaardheid  een 

grote(re)  kans heeft om betrokken  te  zijn bij het  kinderporno‐proces,  zij het dat 

niet elke handeling binnen dat proces wordt aangemerkt als pedofilie31 en ook niet 

iedere betrokkene kan worden aangemerkt als pedofiel (Seto, Cantor, & Blanchard, 

2006).  Vooralsnog  laten we  in  het midden  uit welke  rol(len)  die  betrokkenheid 

bestaat en gaan we door op de populatie van bekende pedofielen. Van een deel 

van deze populatie zijn de werkelijke identiteiten bekend uit contacten met politie 

of hulpverlening. Nadat hun primary account  is vastgesteld kan worden nagegaan 

of het onlangs is verborgen.  

 

“Vóórkomen  in  de  populatie  van  pedofielen  die  hun  primary  internet  account 

hebben  verborgen of  verbergen,  levert een  red  flag op qua betrokkenheid bij het 

kinderpornoproces.” 

 

“In  de  periode  voordat  primary  accounts  zijn  verborgen  is  er  wellicht  al  sprake 

geweest van niet afgeschermd kinderporno gerelateerd data‐verkeer.” 

 

Deductie  met  gebruikmaking  van  het  primary  account  kan  ook  voor  andere 

populaties  plaatsvinden.  Nog  afgezien  van  de  daarvoor  vereiste  legitimiteit  en 

denkbare ethische bezwaren, kan worden gedacht aan incest‐slachtoffers (op basis 

van de aanname dat zij een grotere kans hebben om later ook zelf betrokken te zijn 

bij delicten tegen kinderen), daders van kindermishandeling, of aan populaties die 

voldoen  aan  andere  gedragskenmerken  die  betrokkenheid  bij  kinderporno 

indiceren (zie het deel in dit hoofdstuk over rollen). 

Helemaal  sluitend  zijn  de  hypothesen  niet.  Zo  zou  een  betrokkene  een  primary 

account kunnen hebben aangevraagd op naam van een huisgenoot, met een valse 

identiteit  of  uitsluitend  gebruik  kunnen maken  van  leencomputers  (internetcafé, 

                                                                 
31
 Pedofilie wordt nogal verschillende gedefinieerd. Voor de een (www.pedofilie.nl/definities) staat het 

gelijk aan een intentie als ‘het hebben van een liefdesverlangen gericht op prepuberale kinderen, dat de 

voorkeur heeft boven omgang met volwassenen’ en voor de ander (Van Wijk, Nieuwenhuis, & Smeltink, 

2009, p. 48) staat het voor  feitelijk gedrag van een volwassene die seksuele handelingen verricht met 

kinderen van 13 jaar of jonger (pre‐puberale kinderen). 
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bibliotheek, hotel, werk). Maar ook al  is dat het geval: men komt dan wel bij de 

veronderstelde betrokkene in de buurt.  

 

3.5.2 Secondary accounts 

Naast  het  primary  account  onderscheiden  we  secondary  accounts.  Geeft  het 

primary account  (al of niet verborgen) via een accesprovider basistoegang tot het 

internet op zichzelf, secondary accounts daarentegen geven  toegang  tot diensten 

die via dat internet worden aangeboden. Een primary account is gekoppeld aan de 

computer  en/of  de  fysieke  locatie  waar  die  computer  staat,  terwijl  secondary 

accounts zijn gekoppeld aan de gebruiker, ongeacht waar die zich bevindt en van 

welke computer die zich bedient. Een secondary account bestaat minimaal uit een 

username  en  een  password.  De  gemiddelde  internetgebruiker  beschikt  over 

meerdere van dit type accounts. Voorbeelden van secondary accounts zijn toegang 

tot chat rooms, MSN messenger, social networking sites als Hyves en Facebook en 

Skype,  bank,  fora  etc.  Het  hebben  van  dit  soort  accounts  is  voor  bepaalde 

daderrollen  belangrijk.  Een  producent  van  kinderporno  zal  er minder  belang  in 

stellen,  terwijl  een  distributeur,  groomer  en  een  afnemer,  volledig  van  dit  soort 

accounts afhankelijk kan zijn. 

 

 

3.6 Stap 3 Victim selection 
 

3.6.1 ‘Offline’ 

De meest voorkomende  (voor zover bekend) en eenvoudige manier  in Nederland 

om offline slachtoffers te werven, is door kinderen te gebruiken uit de familie en de 

omgeving  van  de  dader.  Uit  het  buitenland  zijn  voorvallen  bekend  waarbij 

zwerfkinderen  (al  dan  niet  verslaafd)  en  kinderen  uit  arme  families  worden 

geronseld door producenten  van  kinderporno. Volgens  een  ingewijde die uit het 

milieu  afkomstig  is,  werven  zij  ook  kinderen  door  te  adverteren  op  internet, 

televisie en in de krant (An insight into child porn, 2009). In verschillende landen die 

bekend staan om het plaatsvinden van kinderprostitutie (Thailand, Brazilië en een 

aantal  Oost‐Europese  landen)  wordt  met  kinderprostituees  ook  kinderporno 

vervaardigd. Kinderen  in de prostitutie uit de Oost‐Europese  landen schijnen veel 

door de professionele producenten te worden gebruikt. De overige landen trekken 

vooral  hobbyisten  aan.  Het  kan  niet  uitgesloten  worden  dat  kinderen  ook  via 
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mensensmokkel  vanuit  Oost‐Europa  en  Azië  naar  Nederland  komen  om  hier  in 

producties mee te spelen. Hierbij worden ze  letterlijk verhandeld. Als  iemand een 

slachtoffer  heeft,  wordt  het  soms  ook  gedeeld met  anderen.  Net  als materiaal 

geruild wordt, gebeurt dit dus ook met slachtoffers. 

 

3.6.2 Modellensites 

Profiel‐ of chatsites  zoals Hyves, Sugababes of Sugadudes en  sites waarop  steeds 

jongere  meisjes  zich  als  ‘model’  aanbieden,  zijn  voor  de  daders  letterlijk  een 

database (O’Connel, 2000, p. 7), waarin zij kinderen die voldoen aan hun voorkeur 

kunnen uitzoeken (‘hawken’) (Kuijl, 2008). Door middel van chatten leggen zij met 

de kinderen contact. Het aanbod van modellen  is groot en begint op onschuldige 

wijze. Er  zijn veel modellenbureaus die kindermodellen  leveren voor modeshows 

en  genoeg  ouders  die  vinden  dat  hun  kind  goed  genoeg  is  om  als model  op  te 

treden.  Er  lijkt  een  trend waarneembaar  naar  het  steeds  jonger  aanbieden  van 

modellen. Met deze bureaus  is  in principe niets mis, maar het wordt bijvoorbeeld 

verdachter als een gerelateerde  fotograaf of studio wel een KvK registratie heeft, 

maar geen website of andere publicatiekanaal bezit terwijl dat  in de  lijn van diens 

beroep toch in de rede ligt. 

 

“Fotografen proberen bij uitstek hun copyright  te beschermen, dus als  iemand dit 

niet doet kan dat aangemerkt worden met een red flag.” 

 

Een voorbeeld van een  fotograaf met mogelijke bijbedoelingen vinden we via de 

Nederlandse website www.modellenplein.nl. Op deze  site  komen  aanbod  van en 

vraag  naar  modellen  en  fotografen  bij  elkaar,  onderverdeeld  naar  categorieën 

(‘reclame’,  ‘cosmetica’,  ‘fashion’etc.).  In  de  categorie  ‘lingerie’  heeft  ene  PH  de 

volgende  advertentietekst  geplaatst:  “zoek  leuk  jong  tiener meisje  voor  lingerie 

shoot. wie heeft er  interesse”. PH staat op de site geregistreerd als fotograaf, dus 

het is op zich niet raar dat hij modellen werft. Wordt gekeken naar de advertenties 

die  deze  PH  nog  meer  heeft  geplaatst  dan  komt  in  de  categorie  ‘erotiek’  het 

volgende naar voren: “hoi, zoek een leuk meisje voor een hardcore shoot. wie heeft 

er zin? ben een amateurfotograaf, midden dertig en sportieve body. hoor graag van 

je! Groet. (PH)”. PH heeft één negatieve review en een snelle zoekopdracht  levert 

nog zes soortgelijke advertenties op. Vervolgens  lijkt PH ook actief  te zijn op een 

sexchat site. 
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3.6.3 Sociale netwerksites 

Sociale netwerksites zijn uitgebreider dan chatboxen maar minder flexibel. Aan een 

profiel op een netwerksite kunnen vrienden worden gekoppeld.  In het profiel kan 

allerlei persoonlijke  informatie worden opgenomen, samen met  foto’s, video’s en 

andere media. Dit biedt mogelijkheden om op basis van persoonlijke voorkeuren 

vrienden te zoeken, maar het aanmaken van een profiel vergt nogal wat tijd. Snel 

van gesprek wisselen  in een chatbox  is minder complex dan het steeds aanmaken 

van een nieuw profiel. Veel veroordeelde én potentiële pedofielen verraden  zich 

door hun profiel en gedrag op Hyves, zo blijkt uit datamining‐onderzoek.  

 

Veroordeelde Pedofielen die actief zijn op Hyves.nl  

Onderzoek ‘Algorithmic Tools for Data-Oriented Law Enforcement’

Cocx: "Een afstudeerder heeft onderzoek gedaan naar kinderporno en sociale 
netwerken. Hij heeft daar correlaties gevonden tussen het aantal kinderen waaraan 
pedoseksuelen waren verbonden op sociale netwerken." Ingedeeld in verschillende 
leeftijdscategorieën bleek het aantal minderjarige 'vrienden' een significante 
voorspellende factor bij pedoseksuelen. Ze waren vaak verbonden met veel 
kinderen. Bijvoorbeeld in de leeftijdsgroep 56-65 jaar hadden de zedendelinquenten 
gemiddeld 18 procent minderjarige 'vrienden' tegen een gemiddelde van 10 procent 
bij de controlegroep. Nadere datamining met bepaalde algoritmes verhoogt de 
voorspellende factor nog eens. "Dit staat nog in de kinderschoenen", zegt Cocx, 
onbedoeld wrang humoristisch. Officieel mag de politie niet handelen op het 
resultaat van dit onderzoek. De gepleegde datamining raakt echter ook gevoelige 
maatschappelijke onderwerpen als afkomst van jonge criminelen en kinderporno. 
Die onderwerpen kunnen bij andere politieke verhoudingen in Nederland echter wel 
in aanmerking komen voor data mining. (…)"Alhoewel logischerwijs geen wettige 
actie ondernomen kan worden tegen zulke individuen, voedt dit fenomeen de 
veronderstelling dat een zeker percentage van minderjarige vrienden een goede 
indicatie kan zijn voor de kans van een individu om te behoren tot een zekere 
risicovolle categorie," aldus Cocx. 

Bronnen: Cocx, 2009; Olsthoorn, 2009 

 

Cocx matchte de persoonsgegevens van 2.044 veroordeelde pedofielen met Hyves 

en stelde vast dat tenminste 15,5 procent van hen beschikte over een Hyves‐profiel 

(Cocx,  2009).  Werden  deze  cijfers  nogal  opzienbarend  genoemd;  als  we  ze 

vergelijken met hoeveel Nederlanders überhaupt een profiel op Hyves hebben dan 
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vallen ze juist erg laag uit32. Dat geeft eerder voeding aan een veronderstelling dat 

pedofielen wellicht wel op Hyves  staan  ingeschreven, maar niet onder hun eigen 

naam.  Zij  bleven  in  het  datamining‐onderzoek  buiten  beeld. Naast Hyves  zijn  er 

overigens nog veel meer van dit soort netwerksites. 

 

Ook  gaming  rooms,  chatrooms  waar  spelletjes  gespeeld  worden,  zijn  een 

aantrekkelijke  plek  voor  daders  om  slachtoffers  te  zoeken.  De  kinderen  gaan 

helemaal op in de spelletjes en zijn weinig selectief met wie ze ondertussen praten. 

Die spelletjes zijn ingedeeld naar leeftijdsgroepen en zo kunnen daders precies een 

slachtoffer uitzoeken met de leeftijd van hun voorkeur (voorbeelden: neopets.com, 

homerecreationgames.com/,  girlsgogames.com/games/room_makeover_games/, 

en habbohotel.nl). 

 

3.6.4 Chat 

Het  selecteren  of  vinden  van  slachtoffers  van  grooming  gebeurt  vooral  via 

chatrooms of  chatboxen. Een  chatroom of  chatbox  is een  virtuele  ruimte op het 

internet waar men kan chatten. Specifiek seksueel gerelateerde chatrooms worden 

ook  aangeboden  onder  categorieën  als  cybersex  binnen  algemene  chatsites  als 

chatropolis.com,  chathour.com  en  chatrooms.uk.com.  Chatten  via  het  populaire 

instant  messagingprogramma  Windows  Live  Messenger  (voorheen  MSN 

Messenger)  en  Yahoo  Messenger  verschilt  van  chatten  in  een  open  chatbox 

doordat  toestemming moet worden verkregen om met een bepaalde persoon  te 

mogen chatten en doordat men zelf  toestemming voor een chat moet geven aan 

een ander. Die toelatingsvoorwaarde maakt chatten via MSN minder riskant dan via 

open chatboxen. Vooral jongere chatters realiseren zich minder wat de risico’s zijn 

van het toelaten van vreemden  in hun  lijst met contactpersonen. Zij voegen deze 

gewoon toe, zodat deze drempel in werkelijkheid lager ligt dan in theorie. 

 

“Daders  letten  bij  het  zoeken  naar  potentiële  slachtoffers  op  eventuele  seksuele 

toespelingen  in de naam of nickname van het kind, bijvoorbeeld  ‘geil  jong meisje’. 

Ze kijken daarnaast naar het aantal vrienden dat een kind heeft”.  

 

 

                                                                 
32
   Van de 13‐19  jarigen had  in maart 2008 70,3 % een Hyves profiel, van 20‐34  jaar 73,6%, van 35‐49 

jaar  53,1%  en  van  50  jaar  en  ouder  21,8%  (bron:  www.yme.nl/ymerce/2008/03/07/leuke‐hyves‐

cijfertjes‐voor‐het‐weekend/, laatst geraadpleegd 30 maart 2008). 
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Voorbeeld van een chatgesprek tussen twee 'vrienden' 

Chatgesprek Betekenis

+"Uok, dude?" 
 >"Trdmc, man ;-(" 
 +"Hehehe, shouldn't that be #-)?"  
>"Bion, she left me :-<"  
+"Awgthtgtta? Whatya tell SWMBO this 
time? Foad? >: )"  
 
>"I gave the syt tdm tlc. She's become 
a pita and fye: now I'm fubar, my friend 
:-c"  
 
 
+"Jam ... (rotflastc) ... Imnsho, she's just 
a pos"  
 
 
>"Esad"  
+"I'm gonna gd&rvvf I think!"  
>"Yeah, and gpf!"  
+"Bsf, I think it's a load of bs. U sure it's 
not an afj?"  
 
>"Ofcourse! When I took her back, tcb. 
But you know, I've discovered that 
tmtltbmg"  
+"Llta! But pmymhmmfswgad  
 
>:->" >"nrn. Bbl"  
+"Bbfn. And gl, buddy :-," 

+"You OK, dude?"  
>"Tears running down my cheek, man ;-
("  
+"Hehehe, shouldn't that be #-)?"  
>"Believe it or not, she left me :-<"  
+"Are we going to have to go through 
this again? What did you tell 'she,  
who must be obeyed' this time? Fall over 
and die? <: )"  
>"I gave the sweet young thing too damn 
much tender loving care. 
She's became a pain in the ass and for 
your entertainment:  
now I'm fucked up beyond all 
recognition, my friend :-c"  
+"Just a minute ... (rolling on the floor 
laughing and scaring the cat) ... 
In my not so humble opinion, she's just a 
piece of shit"  
>"Eat shit and die"  
+"I'm gonna grin, duck and run very very 
fast I think!"  
>"Yeah, and go puke fast!"  
+"But seriously folks, I think it's a load of 
bullshit.  
Are you sure it's not an April Fool's 
Joke?"  
>"Ofcourse! When I took her back, 
trouble came back. But you know, 
I've discovered that there's more to love 
than boy meets girl"  
+"Lots and lots of thunderous applause! 
But pardon me,  
you must have mistaken me for someone 
who gives a damn"  
>"No response necessary. Be back later"  
+"Bye bye for now. And good luck, 
buddy" 

Bron: www.taalkabaal.nl/digitaal.html  

 

De  vorm waarin daders  kinderen werven, hangt  af  van  een  aantal  factoren.  Een 

eerste bepalende factor is de voorkeur van de dader voor een bepaalde leeftijd of 
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het  geslacht  van  een  kind. Wanneer  een  dader  via  chatsites  op  zoek  gaat  naar 

kinderen, zal hij niet snel een achtjarig kind vinden maar wel een van veertien jaar. 

De  keuze  voor  een  MO  hangt  samen  met  de  financiële  situatie  van  het 

desbetreffende land (in arme landen is een groter aanbod van slachtoffers) en met 

de beschikbaarheid van slachtoffers in bepaalde landen. Ten slotte speelt het doel 

van de dader een rol. Wil hij een kind voor langere tijd beschikbaar hebben of is het 

een eenmalige actie? In het eerste geval zal hij moeten zorgen dat hij veel tijd met 

het kind doorbrengt en  zal hij een band moeten opbouwen.  In het  tweede geval 

kan hij bij wijze van spreken ook zomaar een kind op een speelplein aanspreken.  

 

Gebruik van chatrooms voor communicatie tussen daders 

Paedophile trio locked up on chat room evidence. Unprecedented convictions 

“Three paedophiles who used internet chat rooms to plot to kidnap and rape two 
sisters were jailed for a total of 27 years at Southern Crown Court on Monday. 
Police said it was the first time chat room logs alone had been used to prove 
conspiracy to rape charges. David Beavan, 42 of Bransgore, Hampshire, Alan 
Hedgcock, 41 of Twickenham, and Robert Mayers, 42 of Warrington, had never 
met. Hedgcock, who was given an eight year sentence, used an incest-themed chat 
room to tell Beavan, who was handed 11 years imprisonment of his plan to abuse 
sisters aged 13 and 14. Beavan indicated he wanted to join the attack, and the pair 
later recruited Mayers via the internet too. Judge Geoffrey Rivlin, QC, said the 
mens' conversations were "most lurid and disgusting", the BBC reports. The logs 
came to light when police confiscated computers after Beavan told Bournemouth 
police about the plot in January 2006, claiming he was a "vigilante" gathering 
evidence. They revealed a detailed history of the plan, including the discussions of 
their targets, where and how the crime would take place, as well as thousands of 
child porn images.” 

Bron: Williams, 2007 
 

3.6.5 Advertenties 

Een  andere manier waarbij  internet  gebruikt wordt  om  kinderen  te werven  en 

tegelijkertijd aan te bieden, is het plaatsen van advertenties (Profit for the World’s 

Children,  2001,  p.  7)  binnen  besloten  pedofielen‐netwerken  of  ‐subgroepen 

(Landelijk Project Kinderporno, 2009, p. 11). Het doel kan ook zijn om de kinderen 

uit te ruilen tegen andere kinderen of te laten misbruiken tegen betaling. De politie 

is bekend met het bestaan van speciale misbruikgroepen die zijn opgericht met het 

doel  om  kinderen met  elkaar  uit  te  wisselen.  In  Nederland  komt  het  voor  dat 

hobbymatige  of  ‘professionele’  fotografen  advertenties  zetten  op  internet  met 

daarin een oproep dat zij op zoek zijn naar modellen van een bepaalde leeftijd. Zo 
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worden jonge pubermeisjes gelokt en wordt daar mogelijk vervolgens misbruik van 

gemaakt.  

 

 

3.7 Stap 4 Grooming 
 

Onder  ‘grooming’ worden activiteiten  van daders  (online predators)  verstaan die 

online  contact  zoeken  met  kinderen,  om  hen  online  of  offline  seksueel  te 

misbruiken en daar beeldmateriaal van  te maken. Grooming  is het proces waarin 

een  volwassen  of  jong  volwassen  persoon,  de  ‘groomer’,  een  minderjarige 

benadert en door middel van valse voorwendsels het kind probeert  in te palmen. 

Het  uiteindelijk  doel  is  om  de  minderjarige  seksueel  te  misbruiken  (Stichting 

Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet, 2008, p. 9). 

 

Salter  (2003) deelt grooming als gedrag  in volgens vier stadia: het opbouwen van 

vertrouwen,  het  vervreemden  van  overige  familieleden,  het  eisen  van 

geheimhouding en het oprekken van grenzen.  In het begin  is het kind afhankelijk 

van de genegenheid van de groomer. Die probeert meer gelijkwaardigheid op  te 

roepen door zelfonthulling: hij vertelt veel over zichzelf, begrijpt en helpt het kind 

bij de problemen die het kind  in reactie daarop vertelt. Er ontstaat een sfeer van 

wederzijds delen van ervaringen en gevoelens, ze worden vriendjes. Het bijzondere 

en  exclusieve  van  de  relatie  wordt  uitgediept,  het  kind  krijgt meer  het  gevoel 

‘speciaal te zijn’, er wordt gewerkt naar een grotere vertrouwelijkheid en intimiteit. 

In deze fase worden echte geheimen gedeeld (bijvoorbeeld over roken en drinken) 

in een sfeer van  ‘niet verder vertellen’. De  lokker verleidt het kind tot gesprekken 

over diepe onzekerheden en angsten, maar ook andere ‘geheimen’, zoals seks. Pas 

in deze fase wordt de webcam ingezet. Het kind vindt het allemaal nog steeds leuk 

en bijzonder, hij of  zij geniet van de bijzondere band.  In deze  fase draait het om 

seks. Er wordt gepraat over seks, er worden beelden en fantasieën uitgewisseld en 

het komt  langzaam maar zeker  tot handelen. Eerst via de webcam maar mogelijk 

worden  ook  afspraakjes  gemaakt  om  elkaar  te  ontmoeten.  Meestal  komt  er 

helemaal geen dwang bij kijken. Na de eerste keer seks, gaat een groot deel van de 

kinderen in op een verzoek om nogmaals af te spreken. 

 

Groomers proberen het kind op allerlei manieren te manipuleren tot het uitvoeren 

van  seksuele  handelingen.  Door  bijvoorbeeld  iets  van  zichzelf  te  laten  zien 

(preview), probeert de dader het kind te overtuigen dat het normaal is om jezelf te 

tonen via de webcam (Profit for the World’s Children, 2001, p. 8). Zodra de dader 
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het kind daartoe heeft overgehaald, maakt hij daar een foto of filmpje van via de 

webcam. Vervolgens wordt het kind met dat beeldmateriaal gechanteerd, om  zo 

nog meer  beeldmateriaal  te  verkrijgen  en  het  kind  steeds  verder  te  laten  gaan. 

Daders  zeggen  dan  bijvoorbeeld  dat  ze  het  filmpje  aan  de  ouders  van  het  kind 

zullen laten zien of dat ze het naar alle vrienden uit de MSN‐lijst van het kind zullen 

sturen  (Kuijl, 2008, p. 4). Een aantal daders uit de onderzochte dossiers ging nog 

een stap verder en ging kinderen stalken, door ze te blijven mailen, sms‐en of zelfs 

op  de  thuistelefoon  te  bellen.  Ook  werden  kinderen  regelmatig  bedreigd  met 

mishandeling of dood, als ze niet (meer) deden wat de dader hen opdroeg te doen 

voor de webcam. Er zijn voorbeelden bekend dat daders het slachtoffer eerst  iets 

lieten  downloaden,  waarmee  een  ‘Trojan’  werd  binnengehaald  die  software 

installeerde waarmee de webcam op afstand kon worden bediend.  

 

 

3.8 Stap 5 Consolidation 
 

Een aantal daders is naast het online misbruiken en het maken van beeldmateriaal, 

uit  op  een  feitelijke  ontmoeting met  het  kind.  Om  het  kind  feitelijk  te  kunnen 

misbruiken  of  in  het  echt  beeldmateriaal  te  kunnen maken.  Er  bestaan  op  het 

internet handleidingen en  teksten waarin uitleg en  instructie wordt gegeven hoe 

kinderen  kunnen worden  gemanipuleerd  om  ze  te  kunnen misbruiken  (Stichting 

Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet, 2008, p. 15). 

 

Slachtoffers kunnen verliefd worden op de dader waardoor zij vrijwillig instemmen 

met een ontmoeting of het contact (Wolak J. , Finkelhor, Mitchell, & Ybarra, 2008, 

p.  113).  Dat  als  afzonderlijke  activiteit  te  detecteren  vraagt  wel  om  subtiele 

redeneringen. Stel dat een groomer via chat  in contact  staat met een slachtoffer 

dat verliefd op hem is geworden dan zal het slachtoffer contact proberen te leggen 

met de dader.  Is het slachtoffer daarentegen bijvoorbeeld bang voor de groomer 

dan  zal  het  contact worden  gelegd  vanuit  de  dader  en  niet  het  slachtoffer. Om 

überhaupt  op  het  niveau  van  detectie  uit  te  komen  zijn  voorafgaande  wel 

aanvullende parameters nodig. Bijvoorbeeld detectie  van  groomers  aan de hand 

van het aantal profielen op profielsites. 

 

Nog  een  andere  manier  om  de  relatie  te  consolideren  is  het  geven  van 

aansprekende  cadeautjes  in  de  hoop  en  veronderstelling  dat  het  kind  in  ruil 

daarvoor in de relatie zal mee gaan. 
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3.9 Stap 6 Staff recruitment 
 

Volgens  vrijwel alle  respondenten wordt  kinderporno  in Nederland  in de meeste 

gevallen geproduceerd door daders  in de  ‘huiselijke’ sfeer. Men  filmt het kind en 

het misbruik  zelf met  een  camera,  of  het  gebeurt  online  via  de  chat met  een 

webcam. Daders  die  groomen, werken  voornamelijk  alleen,  hoewel  zij  vaak wel 

materiaal uitwisselen met andere daders of  in een netwerk actief zijn.  In situaties 

waarin kinderen uitgewisseld worden, daders samen willen misbruiken of wanneer 

daders  thuis  een  amateurstudiootje  hebben,  kan  het  zijn  dat  zij medestanders 

zoeken onder familieleden en bekenden. De professionele organisaties uit o.a. het 

Oostblok, hebben voor de productie van kinderporno professionele mensen nodig. 

Het  is aangenomen dat deze organisaties  in kinderpornonetwerken medewerkers 

werven. Het onderstaande fragment uit een pressrelease van de FBI geeft een inkijk 

hoe dat in zijn werk kan gaan.  

 

‘Global’ uitwisseling van vraag en aanbod naar kinderporno  

Department of Justice Announces Ongoing Global Enforcement Effort 
Targeting Child Pornographers 

‘Operation Joint Hammer was initiated through evidence developed by European 
law enforcement and shared with U.S. counterparts by Europol and Interpol. The 
European portion of this global enforcement effort, “Operation Koala,” was launched 
after the discovery of a handful of people in Europe who were molesting children 
and producing photographs of that abuse for commercial gain. Further investigation 
unveiled a number of online child pornography rings—some of which hosted 
dangerous offenders who not only traded child pornography, but who themselves 
sexually abused children.  
In one case, European law enforcement officials discovered that a father was raping 
his young daughters and offering a photographer across the continent an 
opportunity to photograph these sexual attacks. Identification of the father led to the 
discovery of a commercial website maintained by the photographer, which he used 
to sell the images of the sexual abuse of those children along with many other 
images of other children whose sexual exploitation he commissioned. Law 
enforcement has determined that the customers of the website were located in 
nearly 30 countries around the world, including the United States.” 

Bron: FBI, 2008 
 

De  deelnemers  aan  een  dergelijk  netwerk  zijn  al  geïnteresseerd  en  ook 

gemakkelijker benaderbaar over dit onderwerp. Een andere wervingsoptie,  is het 

benaderen  van  medewerkers  uit  de  pornoscene.  Deze  branche  doet  qua 

werkzaamheden in feite precies hetzelfde als de kinderpornoscene, alleen dan met 
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volwassenen  en  legaal.  Er  zijn  algemene  sites  actief  (getafreelancer.com, 

gofreelance.com,  worldwdefreelance.com  etc.)  waarop  vraag  en  aanbod  van 

fotografen, webmasters, programmeurs, ontwerpers en acteurs bij elkaar  komen 

(An insight into child porn, 2009). Nog specifieker zijn de sites die personeel werven 

in  relatie  tot  de  productie  van  porno  zoals  adultstaffing.com,  pornstarjobs.com, 

xxxfilmjobs.com  en  adulthire.com.  Onder  stap  3a  (Staff  recruitment)  van  het 

phishingproces  is  beschreven  hoe  recruitment  en  jobapplicationsites  worden 

gebruikt  voor  het  werven  van  deskundigen.  Onderstaand  een  vergelijkbaar 

voorbeeld van een vraag naar personeel gerelateerd aan het grafisch ontwerp van 

pornografisch materiaal. 

 

Pornogerelateerde personeelsadvertentie op job-application site 

Adult Graphics Designer

Description 
We're looking for a FULL-TIME graphics designer with ADULT EXPERIENCE. 
This will be a weekly position, with payments made Fridays. 
To qualify, you must; 
1. HAVE ADULT DESIGN EXPERIENCE 
2. Provide links to adult graphics you've done 
3. Be able to work as part of a team 
4. Be able to produce HIGH-END graphics in a timely manner 
Desired; 
1. Flash experience 
We are interested in 2 candidates for this position. 

Bron: www.getafreelancer.com/projects/Website-Design-Graphic-Design/Adult-
Graphics-Designer.html, laatst geraadpleegd 21 december 2009 
 
 

3.10 Stap 7 Keuze locatie 
 

In Nederland is de keuze van een misbruiklocatie door daders in veel gevallen geen 

bewuste  keuze. Het gaat er meer om waar het  kind op dat moment  toevallig  is. 

Vaak is dat bij het kind of bij de dader thuis. Het is belangrijk dat een dergelijke plek 

voor de dader ‘veilig’ is, met een lage kans op betrapping. Sinds de komst van het 

internet worden  steeds meer  kinderporno  filmpjes of  foto’s met behulp  van een 

webcam gemaakt. Logischerwijs  is de  locatie dan ook de  locatie waar de webcam 

van het slachtoffer op dat moment staat. Dat is meestal de slaapkamer van het kind 

of  de  huiskamer  of  computerkamer.  Daders  die  al  langer  actief  zijn  met  de 

productie van kinderporno, richten een soort studiootje in. Het komt ook voor dat 
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‘fotografen’ aan huis of ergens anders een fotostudiootje hebben die zij gebruiken 

voor het maken van kinderporno.  

De daders die  seksreizen maken om daar kinderporno  te maken, komen vaak op 

exotische  locaties  terecht. Daar worden  de  kinderen  dan  bijvoorbeeld mee  naar 

een hotelkamer  genomen.  In het beeldmateriaal  zijn  regelmatig  spullen  van  een 

hotel terug te zien, zoals zeepjes of handdoeken met de naam erop.  

De organisaties uit de Oostbloklanden die professioneel kinderporno produceren, 

gebruiken professionele studio’s voor de productie van kinderporno.  In de ruimte 

waar het materiaal gemaakt wordt,  is een hele setting gecreëerd. Met kitscherige 

decors, professionele verlichting en allerlei attributen. De kinderen zijn soms zwaar 

opgemaakt  en  hebben  uitdagende  pakjes  en  lingerie  aan.  Individuele  beelden 

kunnen  indicaties bevatten voor de plaats waar de opnamen van kinderporno zijn 

gemaakt.  Een  type  stopcontact  of  huisraad  indiceren  bijvoorbeeld  een  bepaald 

land.  

Redenerend vanuit de meer professionele opnames, de behoefte aan een bepaald 

soort  'sceneries' en de gewenste vertrouwelijkheid, komen bordelen en seksclubs 

in  beeld  als  voor  daders  interessante  misbruiklocaties.  Ze  liggen  afgelegen  en 

kennen  al  een  bepaalde  aanloop  van  publiek  waarin  het  type  kinderporno‐

bedrijvigheid niet echt opvalt. 

 

“Seksclubs worden gebruikt voor het maken van opnamen van kinderporno. Deze 

locaties hebben de juiste sfeer en attributen en het maken van opnamen en het type 

aanloop passen bovendien in het normale patroon.” 

 

In  het  kader  van  detectie  hebben  deze  clubs  als  ‘voordeel’  dat  ze  zich moeten 

aanprijzen om klandizie te trekken. Er  is dus een startpopulatie te maken van alle 

bekende clubs als input voor andere hypothesen. 

 

 

3.11 Stap 8 Abuse 
 

Van  alle  soorten  misbruik  die  men  maar  kan  bedenken,  wordt  kinderporno 

gemaakt.  Dat  kan  in  gradaties  oplopen  tot  zeer  extreem misbruik.33  De  lichtste 

vorm wordt ‘indicative’ misbruik genoemd. Hierbij gaat het om niet‐erotisch, niet‐

geseksualiseerd materiaal van kinderen in ondergoed of zwemkleding in alledaagse 

                                                                 
33
 De onderverdeling van kinderpornografie is gebaseerd op de database van Copine. 
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situaties.  ‘Nudisme’  is een  tweede basis voor misbruik en gaat om  in het geheim 

gemaakt beeldmateriaal waarbij  naakte  en  halfnaakte  kinderen  zijn  afgebeeld  in 

legitieme situaties. Bij ‘posing’, worden beelden van naakte of halfnaakte kinderen 

gemaakt  die  in  seksueel  provocerende  houdingen  staan.  Poserende  kinderen  in 

seksuele houdingen met uitdagende kleren aan ziet men vooral in de commerciële 

productie. Ook  via  de webcam wordt  dit  soort  beeldmateriaal  gemaakt.  Bij  het 

‘explicit  erotic  posing’  legt  het  beeldmateriaal  de  nadruk  op  de  genitaliën  van 

naakte of halfnaakte kinderen. Dit soort beeldmateriaal wordt in Nederland veel via 

de webcam gemaakt.  

 

Gebruik online community voor ‘Age role playing’ 

Second Life players 'indulging in child sex games'

“Virtual reality world Second Life has become a hub for pedophiles where users can 
have sex with child characters, authorities warn. In the computer generated world, 
where people can reinvent themselves and live a completely different life, childlike 
avatars are offering sex in playground settings. A British reporter created a virtual 
person, known as an avatar, and discovered the dark side of the internet site in a 
playground called Wonderland. Child characters controlled by users, who were 
supposed to be over 18, were offering sex while playing on the swings. Carol Roken 
of child abuse agency Bravehearts said this adult fantasy world was disturbing.  "If 
they are pretending to have sex with a child they are making children sexual objects 
and that is just not right," she said.  But this is not illegal in Australia, because it is 
seen as an activity carried out between two consenting adults which does not 
involve real children. British police are infiltrating this cyber world by creating 
undercover characters to track links to pedophile activity in the real world.  "My 
concern is that when that person steps out of the fantasy world, they actually bring 
that fantasy with them to the real world," Jim Gamble of UK Child Exploitation 
Centre said.  Second Life's popularity has soared with nine million users worldwide 
and 12,000 members in Australia. Giving pedophiles something to hide behind is 
what makes this virtual world so dangerous, Marie Fox of Abused Children's Group 
said.” 

Bron: Naidu, 2007 
 
Bij ‘explicit sexual activity’  ligt de nadruk op seksuele handelingen, variërend van 

masturbatie  (komt veel voor bij  jongeren die misbruikt worden via de webcam) 

tot gemeenschap met volwassenen. Destructieve varianten daarvan, bestaan uit 

het  gebruik  van  geweld  tot  aan  ‘sadistisch’  misbruik  toe.  Zoals  beelden  van 

kinderen die tijdens de seksuele handelingen worden geslagen, vastgebonden of 

seks hebben met een dier. De meest extreme vorm van sadomasochisme  is een 

snuffmovie; waarbij mensen net zolang gemarteld worden, totdat zij sterven. Op 

basis  van  getuigenissen  en  het  gedrag  van  sommige  pedoseksuelen  gaat men 
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ervan uit dat deze  films ook bestaan met kinderen als slachtoffer (Profit  for  the 

World’s  Children,  2001,  p.  9).  Uit  de  niet  geverifieerde  praktijk  lijkt  deze 

extreemste  vorm  van misbruik  voornamelijk  voor  te  komen  in de  amateursfeer 

(An  insight  into child porn, 2009). Op commerciële sites  lijkt de  laatste  jaren ook 

steeds  extremer  beeldmateriaal  te  worden  aangeboden  (Landelijk  Project 

Kinderporno, 2009, p. 11). 

 

Bijzondere  vormen  van  ‘misbruik’  hebben  hun  intrede  gedaan  met  virtual 

communities zoals Secondlife  (zie ook stap 14). De vorm waarin volwassenen  in 

dit  soort  fantasiewerelden  de  rol  aannemen  van  een  kind  dat  sex  heeft  met 

volwassenen,  wordt  in  het  onderstaande  nieuwsfragment  beschreven.  In 

Secondlife  bestaan  zogenaamde  ‘privé‐regio’s  en  er  is  sinds  medio  2009  een 

speciaal continent voor ‘adultcontent’ dat luistert naar de naam ‘Zindra’. 
 
 

3.12 Stap 9 Abuse-recording 
 

Essentieel en kenmerkend voor het maken van kinderporno,  is het vastleggen van 

het misbruik. Er heeft zich een verschuiving voorgedaan van het vastleggen op foto 

naar  film. De  amateur begint meestal met het maken  van  foto’s. Mede door de 

opkomst  van de digitale  filmcamera en de  snelheid en opslagcapaciteit  van pc’s, 

wordt  er  steeds meer  filmmateriaal  geproduceerd  in  de  vorm  van  homevideo’s 

(Landelijk Project Kinderporno, 2009, p. 10). Drie MO’s komen vaker voor. Bij de 

eerste wordt het materiaal bij de dader of het  slachtoffer  thuis opgenomen met 

een  digitale  foto‐  of  videocamera.  Soms  heeft  de  dader  daar  een  soort  van 

‘studiootje’ voor ingericht. Deze daders zijn bekenden van de slachtoffers. Zij zijn of 

familie,  vrijwilliger  van  een  vereniging  of hebben  een  beroep waarin  activiteiten 

voorkomen met  kinderen.  Bij  de  tweede MO wordt  het  beeldmateriaal  door  de 

dader met  een webcam  geproduceerd.  Die  dader  is  vaak  geen  bekende  van  de 

slachtoffers. Hij benadert de  slachtoffers bijvoorbeeld  via profielsites. Vervolgens 

haalt hij hen  via  chat over om  te poseren of  seksuele handelingen  te  verrichten 

voor  de  webcam.  Bij  de  derde  MO  gaat  de  dader  naar  het  buitenland  om 

beeldmateriaal te produceren. Hij gaat naar landen waar kinderen in de prostitutie 

werken  of waar  veel  zwerfkinderen  zijn.  Het  beeldmateriaal wordt  bijvoorbeeld 

geproduceerd in hotels, huur‐appartmenten of in het vakantiehuis van de dader.  

 

De manier om  foto’s  en  filmpjes  te maken  van  slachtoffers  via het  internet met 

behulp van een webcam  (al dan niet op afstand bestuurd) wordt vooral gebruikt 
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door de online predators, die door middel van grooming kinderen werven. Wat ook 

voorkomt  en  waar  dan  ook  wel  eens  voor  betaald  moet  worden,  is  het  live 

meekijken  via  een  webcam  naar  het  feitelijk  misbruik  (Profit  for  the  World’s 

Children,  2001,  p.  9).  In  de  commerciële  productie  van  kinderporno wordt met 

professionele  foto‐ en videocamera’s gewerkt. De  foto’s met poserende kinderen 

worden vooral gemaakt als lokkertjes en zitten vaak net op het randje van wat wel 

en  niet  mag.  Ook  worden  er  series  gemaakt  van  eenzelfde  slachtoffer.  Een 

voorbeeld  van  een  bekende  serie  is  de  ‘LS  serie’.  Daarvan  worden  duizenden 

compilaties per jaar gemaakt. De films die gemaakt worden zien eruit als videoclips 

en meestal tonen ze niet de allerergste vormen van kinderporno. 

 

Sekstoeristen  produceren  in  bronlanden  als  Thailand  zelf  kinderporno met  hun 

digitale camera en  zetten het vanaf  locatie op een anonieme  schijfruimte op het 

internet, zodat het niet op hun digitale camera blijft staan. Dit gedrag is theoretisch 

kansrijk voor detectie omdat de foto’s nog niet zijn bewerkt en de zogenaamde Exif 

data (registratie van datum, cameratype en afhankelijk van dat type nog veel meer) 

nog  intact  is.  Een  laatste  vorm  is  het  produceren  van  virtuele  (kinder)porno  in 

bijvoorbeeld virtuele werelden als Secondlife. Opgenomen ‘spelscènes’ kunnen als 

video worden geëxporteerd. 

 

 

3.13 Stap 10a Editing 
 

Alvorens  het  gemaakte  kinderpornografische  materiaal  op  internet  geplaatst 

wordt,  zijn  bewerkingen  nodig.  De misbruiker mag  in  geen  geval  herkenbaar  in 

beeld komen. Scenes waarin dat wel het geval  is worden geknipt of gemaskeerd. 

Op  het materiaal  zijn  dan  ook  naast  het  kind,  voornamelijk  niet  identificerende 

lichaamsdelen  van  de  misbruiker  te  zien.  Andere  kenmerken  zoals  ringen  of 

tatoeages,  worden  vervaagd.  Professioneel  filmmateriaal  bevat  heel  veel 

beeldwisselingen. Het zijn iedere keer echte scènes, zoals bij muziekclips, waarvoor 

het gefilmde materiaal dus gemonteerd moet worden. In een aantal gevallen bevat 

het professioneel materiaal een beeldkenmerk, een verwijzing met informatie waar 

het vandaan komt of wat  summiere auteursrechtelijke gegevens. Dit komt alleen 

voor bij materiaal dat op het  randje  zit  van wat net wel of geen  kinderporno  is, 

maar  is uit oogpunt van detectie zeker  interessant.  Iemand die dit type materiaal 

vervaardigt, doet dat wellicht ook van materiaal dat duidelijk illegaal is. 

 

Amateurproducties hebben meer het karakter homevideo’s. Ze worden wel geknipt 
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en  in  delen  gedistribueerd,  maar  kennen  verder  weinig  professionele 

beeldwisselingen  of  meerdere  camera‐standpunten.  Het  komt  ook  voor  dat 

hobbyisten  of  wat meer  professionele  internetbedrijfjes  compilaties maken  van 

materiaal dat op het internet gevonden wordt. Zij zetten die compilaties vervolgens 

op cd‐roms of dvd’s en verkopen die op het internet (Van Wijk, Bullens, & Van den 

Eshof, 2007, p. 239). Russische commerciële organisaties plukken eveneens allerlei 

materiaal  van  het  internet  en  zetten  het  vervolgens  op  professionele  sites  (An 

insight into child porn, 2009).  

 

Met  verschillende  computerprogramma’s  is  het  mogelijk  om  foto’s  of  films  te 

manipuleren, onder andere door het  ‘nieuw maken’ van oud materiaal  (Profit  for 

the World’s Children, 2001, p. 10). Een andere techniek die sterk in opmars is, heet 

morphing.  Daarbij  worden  onschuldige  afbeeldingen  van  bestaande  kinderen  in 

porno veranderd, door bijvoorbeeld een  ijsje van het kind te vervangen door een 

penis (Van Wijk, Bullens, & Van den Eshof, Facetten van zedencriminaliteit, 2007, p. 

242). 

 

 

3.14 Stap 10b Coding 
 

Onder ‘coding’ begrijpen we het gebruik of het vervaardigen van programma’s met 

behulp waarvan kinderporno: 

 qua poses en/of seksuele handelingen naar eigen wens kan worden gevarieerd 

(gaming  of  simulatie);  al  of  niet  voorzien  van  functionaliteiten waarmee  de 

gebruiker zelf een rol in de game kan spelen;  

 wordt verborgen in bestanden (steganografie); 

 wordt versleuteld (encryptie); 

 kan  worden  bedreven  in  speciale  virtuele  cummunities  vergelijkbaar  met 

‘Second life’, of 

 geheel  virtueel wordt  vervaardigd  (design)  zonder  dat  er  echte  kinderen  of 

misbruik aan te pas komen (Wevers & Van Vemde‐Rasch, 2003). 

 

Vrijwel elke  stap binnen de voortbrenging van kinderporno  staat of valt met een 

vorm  van  versleuteling of  codering. Door Van den  Eshof  et  al.  (2002, pp. 19‐20) 

worden  vier  technische  mogelijkheden  voor  het  afschermen  of  verbergen  van 

informatie onderscheiden. 

 

1. Ontraceerbaarheid (anonimiteit): als communicatie of  informatie onderschept 
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wordt,  kan  niet  achterhaald  worden  wie  de  verzendende  partij  is.  Dit  kan 

bijvoorbeeld met  de  bij  phishing  besproken  fast  flux methode  of  door  het 

gebruiken  van  meerdere  e‐mail  accounts  die  niet  tot  persoon  of  locatie 

herleidbaar zijn. 

2. Onzichtbaarheid  (persoonlijk gebruik): de communicatie vindt weliswaar over 

een  publiek  netwerk  plaats,  maar  op  zodanige  wijze  dat  de  verzonden 

informatie alleen zichtbaar is bij de verzender en bij de ontvanger. 

3. Onleesbaarheid  (encryptie):  onderschepte  informatie  is  nutteloos  voor  de 

onderscheppende partij omdat zij alleen  leesbaar  is voor de verzender en de 

ontvanger. Hierbij wordt daadwerkelijk gebruik gemaakt van versleuteling, wat 

hierboven nog niet het geval was. 

4. Onherkenbaarheid (camouflage): de  informatie wordt  in een andere dan haar 

originele vorm over het netwerk verstuurd. Onderscheppen van de informatie 

lijkt zinloos omdat zij er onschuldig uitziet.  

 

Coding  en  editing  (Stap  10a)  kunnen  elkaar  gedeeltelijk  overlappen,  wanneer 

bijvoorbeeld  echte  foto‐  of  filmopnames worden  gebruikt  in  bepaalde  grafische 

softwaretoepassingen.  Het  gebruik  daarvan  lijkt  vooralsnog  beperkt  omdat  het 

moeilijk  is  om  door  beeldmanipulatie  voldoende  tegemoet  te  komen  aan  de 

uiteenlopende wensen van gebruikers. Met  interactieve animaties  lukt dat beter. 

De vraag  in hoeverre virtuele kinderporno, waarbij geen feitelijke slachtoffers zijn 

betrokken, moet worden bestreden blijft gezien het karakter van deze studie hier 

buiten beschouwing. Wel valt deze vorm van kinderporno onder onze functionele 

definitie van ‘internetgerelateerde kinderporno’.  

 

De hierna te beschrijven coding‐varianten zijn onderverdeeld  in twee categorieën: 

coding  gericht op het  verbergen  van bijvoorbeeld  afbeeldingen  (hide),  en  coding 

gericht op het zelfstandig maken van kinderporno (create).  

 

3.14.1 Hide: Steganography 

Met  encryptie  is  steganografie  te  rekenen  tot  de  cryptografie.  Bij  steganografie 

gebruikt men een onschuldig plaatje (‘blank‐file’) als drager voor een ander plaatje 

(‘stego‐file’). Het  doel  is  de werkelijke  inhoud  te maskeren,  totdat  het met  een 

speciaal programma en wachtwoord (‘stego‐key’) kan worden ontsleuteld (Van den 

Eshof  et  al.,  2002,  pp.  99‐100).  De  verborgen  afbeelding  of  boodschap 

(steganografie  beperkt  zich  niet  tot  afbeeldingen),  wordt  verstopt  in  de  witte 

ruimte  tussen  teksten,  in  bepaalde  delen/pixels  van  een  foto  of  film  of  in  niet 

gebruikte  bandbreedte/kleur  van  een  digitaal  bestand.  Om  te  kijken  of  een 
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afbeelding een geheime boodschap bevat, moet men beschikken over het origineel 

of een checksum (controlecijfer) van het origineel. Als men het origineel vergelijkt 

met wat wordt genoemd het ‘cover‐bestand’, dan zullen er discrepanties te vinden 

zijn  op  het  niveau  van  individuele  bits. Door  een  checksum  te  bepalen,  kunnen 

verschillen  aangetoond worden die niet met het oog  zichtbaar  zijn  (verschilt het 

controlecijfer  van  het  origineel  dan  is  het  bestand  tussentijds  gewijzigd). 

Administratieve  detectie  van  verborgen  informatie  in  grote  hoeveelheden 

bestanden is eigenlijk alleen mogelijk als men beschikt over de originale blank‐files. 

 

“De download van steganografie software wijst niet eenduidig op betrokkenheid bij 

kinderporno, maar  levert wel  een  red  flag op. Het  vermoeden  van betrokkenheid 

neemt toe als het gaat om leden van een aan kinderporno of pedofilie gerelateerde 

populatie.” 

 

3.14.2 Hide: Encryption 

In tegenstelling tot steganografie, is bij encryptie duidelijk dat er sprake is van een 

aanwezig  bestand  alleen  is  dat  als  gevolg  van  versleuteling  met  een  bepaald 

algoritme niet zonder meer leesbaar. Encryptie verhult de content van een bestand 

of boodschap, terwijl steganografie het bestaan van het bestand of een boodschap 

verbergt. Een encrypted bestand ziet er  in versleutelde vorm uit als abracadabra. 

Ontcijfering  (decryptie)  vindt  plaats  met  behulp  van  hetzelfde  algoritme  als 

waarmee versleuteling heeft plaatsgevonden, nadat een wachtwoord is ingevoerd. 

Encryptie wordt vrij algemeen geadviseerd ter bescherming van gegevens die via e‐

mail worden verzonden, en is op zichzelf steeds minder opmerkelijk. 

 

“Het downloaden van encryptie‐software of het gebruik van encryptie levert een red 

flag op, als de gebruiker deel uitmaakt van een startpopulatie waarvan een relatie 

met kinderporno wordt vermoed.”  

 

Bestanden,  communicatie of delen van harde  schijven worden als onderdeel van 

het kinderpornoproces encrypted.  In die zin  is het niet een eenmalige processtap, 

maar  een  steeds  terugkerend  parallel  proces  aan  het  hoofdproces  om 

halffabricaten of aan kinderporno gerelateerde communicatie, te verbergen. 

 

3.14.3 Create: Games 

Computergames  zijn  bij  uitstek  een mogelijkheid  om  ten  opzichte  van  statische 

afbeeldingen  of  reguliere  films,  interactie  toe  te  voegen.  Geïnspireerd  door  de 
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mogelijkheden  in  reguliere  spellen  (online  of  offline  te  spelen  via  computer  of 

Playstation/Xbox)  en  simulaties,  heeft  de  adult‐industrie  daarop  fors  ingespeeld 

met  ‘spellen’  als  3D  Sexvilla  2,  Bonetown, Virtual Hottie  2,  3D  Plaything,  Cherry 

Dolls etc. Deze spellen bevatten steeds meer interactiemogelijkheden zoals het uit 

basiselementen  samenstellen  van het  ‘ideale meisje’  inclusief  jeugdige uitstraling 

en make‐up voorkeur, het vrij ontwerpen van verschillende poses, het kiezen van 

locaties, het zelf met een eigen avatar deelnemen  in de scènes, of het vastleggen 

van de virtuele seksuele handelingen op  ‘video’. De eigen ontwerpen en  ‘video’s’ 

kunnen  vervolgens  weer  worden  uitgewisseld  met  andere  spelers.  Gamerotica 

claimde  eind  2009  dat  er  dagelijks  1.000  nieuwe  zelfontworpen  poses  door 

gebruikers worden toegevoegd (thriXXX, www.3dsexgames.com). 

 

“Zonder dat spelontwikkelaars het entameren, worden  in  interactieve adultgames 

kinder‐figuren gemodelleerd waarmee men  virtueel  seksuele handelingen  verricht 

wat  vervolgens  leidt  tot  onderlinge  uitwisseling  tussen  gelijkgezinden  van  zowel 

modellen als vastgelegde seksuele handelingen.” 

 

Er  is  weinig  reden  om  te  veronderstellen  dat  game‐ontwikkeling  zich  (heeft) 

beperkt  tot de wereld  van de  volwassenen porno.  Spaarzaam  komen we op het 

internet daarvoor aanwijzingen tegen zoals in advertenties als deze34:  

 childporn sex game.full.rar [HIGHSPEED DOWNLOAD]; 

 childporn sex game [HIGHSPEED]; 

 lolita child porn sex [TRUSTED DOWNLOAD], en 

 [DIRECT DOWNLOAD] childporn sex game 

 

Dit type  links speelt  in op sentimenten van  liefhebbers en zijn soms  lokkertjes die 

uitkomen op sites en niet bij spellen zoals wordt gesuggereerd. Uit oogpunt van de 

aanbieders  van  dit  soort  games  is  het  ook  niet  de  meest  handige  wijze  van 

affichering en de spaarzaamheid waarmee ze  in deze vorm wordt aangetroffen  is 

waarschijnlijk eerder een indicatie voor het verborgene waarin kennis van dit soort 

games onder liefhebbers voorkomt, dan dat dit soort games niet zou bestaan.  

 

“Child porngames evolueren met enige vertraging parallel aan de ontwikkeling van 

adult  porngames,  die  zich  parallel  ontwikkelen  aan  de  evolutie  in  de  legale 

vermaakindustrie.” 

 

“Spellen bevatten nu vooral nog stripachtige figuren. Met het voortschrijden van de 

                                                                 
34
 Bron: www.filestube.com/search.html?q=game+child+porn&select=All 
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technologische  ontwikkelingen  zal  feitelijke  videoregistratie  van  kindermisbruik  in 

de spelomgeving worden geïntegreerd. De vorm van het misbruik zal steeds meer 

worden afgestemd op het gewenste  eindproduct. Oude opnames  lenen  zich daar 

niet voor, waardoor de behoefte aan nieuw opnamemateriaal sterk zal toenemen.”  

 

Het  ontwerpen  van  games  is  niet  voor  iedereen  weggelegd.  Het  vraagt  om 

technologische  kennis  die  niet  in  één  persoon  aanwezig  is,  en  in  het  geval  van 

online games vraagt het o.a. om betrouwbare verbindingen (uptime‐garantie), met 

veel  bandbreedte,  oplossen  van  bugs,  versie‐ontwikkeling,  een  geavanceerde 

registratie van de spelers en spelersspecifieke gegevens (persoonlijke vormgeving, 

scores, video’s etc.). 

 

“Gezien het specialistische karakter van game‐development, nemen we aan dat een 

aantal ontwikkelaars van adult porngames ook  (bewust of onbewust via malafide 

werknemers)  deelneemt  in  de  ontwikkeling  van  games  waarin  het  draait  om 

kinderporno.”  

 

Een  populatie  van  ontslagen  game‐developers  of  van  afgestudeerden  aan 

gamingopleidingen,  zou  als  start  kunnen  dienen  voor  het  signaleren  van  typisch 

‘developers‐gedrag’. Komt men met dit specialisme voor op een bekende  lijst van 

liefhebbers van het kinderpornogenre dan levert dat een red flag op. 

 

Detectie van deelnemers aan dit soort spellen is moeilijk omdat de datastream van 

een childporngame moeilijk is te onderscheiden van een regulier spel. Deductie op 

basis  van  een  startpopulatie  vereenvoudigt  het  ontdekken,  evenals  het 

downloaden van specifieke plug‐ins35 die nodig zijn om een spel  te spelen, of het 

bezoeken  van  bepaalde  verdachte  sites.  Zolang  nog  voor  deelname  aan  spellen 

moet  worden  betaald,  kan  het  participeren  in  games mogelijk  indirect  worden 

gedetecteerd  via  bijvoorbeeld  billing  companies. Maar  de  trend  is  dat  door  de 

toenemende  concurrentie  op  de  spellenmarkt  steeds  meer  spellen  gratis 

beschikbaar  worden  gesteld.  In  dat  geval  wordt  de  opbrengst  gehaald  uit 

advertenties in plaats van entreegelden.  

 

                                                                 
35
  Sommige  spellen  vragen  om  een  speciaal  hulpprogrammaatje  (plug‐in)  dat  in  de  browser  moet 

worden geladen om het spel te kunnen spelen. 
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3.14.4 Create: Patches 

Worden  patches  vooral  geassocieerd  met  het  oplossen  van  gebleken 

kwetsbaarheden  in applicaties; ze komen ook  in andere vorm voor. Het maken en 

aanbieden van patches is een speciale vorm van het ontwerpen van seksueel getint 

materiaal. Het zou ook tot de categorie ‘gaming’ kunnen worden gerekend, zij het 

dat het geen  zelfstandige  spellen  zijn maar  kleine programmaatjes  (patches), die 

een bestaand spel aanpassen waarna bijvoorbeeld alle vrouwelijke rollen die in dat 

spel voorkomen  in ongeklede vorm op het scherm worden getoond. Voorbeelden 

van dergelijke patches  (met de naam van het  spel waarop  ze betrekking hebben 

cursief gedrukt) zijn: 

 The Witcher Nude Mod 1.4;  

 Fallout 3 Female Nude Body Replacer 1.5; 

 GTA San Andreas Nude Girlfriends V2; 

 De Sims 3 Naakt Patch 1.4.6; 

 Tomb Raider Anniversary Nude Patch 1.7; 

 World of Warcraft Nude Patch 1.0, en 

 Mirror's Edge Topless Faith Nude Patch 1.0. 

 

Veel  functionaliteiten  bevatten  dit  soort  ‘nude‐patches’  nog  niet,  maar 

ontwikkelaars zitten niet stil zoals blijkt uit de nummering van achtereenvolgende 

versies. 

 

“De versienummers waaronder nude‐patches op de markt zijn verraden dat het een 

redelijk nieuwe ontwikkeling betreft (vooral lage versienummers komen voor), maar 

ook dat doorontwikkeling volop gaande is (versienummers lopen op).” 

 

Het  is aan de ontwerper van dit  soort patches welke  transformatie  spelkarakters 

ondergaan. Zo kan men ook kenmerken van kinderen gebruiken als basis, waarna 

de karakters in een spel er volgens deze kenmerken uit zien. Binnen ons onderzoek 

hebben  we  geen  feitelijke  aanwijzingen  aangetroffen  voor  child  nude  patches, 

maar dat zegt niets over het bestaan of de ontwikkeling er van. 

 

“Of nude patches om gamekarakters om te zetten in naakte kinderen bestaan al, of 

het is een kwestie van tijd dat ze beschikbaar zullen komen. Waar ze beginnen met 

animaties, zal doorontwikkeling plaatsvinden met echt filmmateriaal als basis.” 

 

Aan de basis van nude patches liggen Sofware Development Kits (SDK’s) die door de 

spelontwikkelaars op de markt worden gebracht om derden  in de gelegenheid  te 

stellen tot het maken van aanvullingen op de games. Inmiddels zijn daar ook weer 



 

   
157 

speciale hulpprogramma’s voor: patchmakers.  

 

“De versienummers waaronder nude‐patches op de markt zijn verraden dat het een 

redelijk nieuwe ontwikkeling betreft (vooral lage versienummers komen voor), maar 

ook dat doorontwikkeling volop gaande is (versienummers lopen op).” 

 

3.14.5 Create: Hentai-manga 

De  laatste  vorm  van  coding  die  we  hier  beschrijven,  wordt  al  jarenlang 

aangetroffen  in  de  vorm  van  Japanse  ‘manga‐films’.  ‘Manga’  staat  eigenlijk  voor 

‘onverantwoorde’ strips maar wordt  in de  ‘scene’ veel gebruikt om animatiefilms 

(anime) te duiden (Oosterling, 2005). Mangafilms bestaan  in verschillende genres. 

Hentai  is de  term die buiten  Japan voor pornografie  in anime of manga gebruikt 

wordt.  Er  zijn  verschillende  betekenissen  in  omloop maar men  zou  het  kunnen 

vertalen als ‘pervers’ of ‘geperverteerd persoon’. Lolicon is een specifieke vorm van 

hentai (afgeleid van Lolita complex) die de seksuele belangstelling in animaties voor 

jonge meisjes betreft  (en.wikipedia.org). Het maken van animes  is een  tijdrovend 

en  kostbaar  proces.  Er  zijn  voorgestructureerde  (‘young  girl’)  manga‐anime‐

generatoren  op  de  markt36  maar  de  meeste  daarvan  zijn  qua  functionaliteit 

vergelijkbaar met  de  bekende  ‘rijmgeneratoren’  die  een  ‘custom made’  gedicht 

genereren op basis van beperkt zelf te kiezen variabelen. Andere hebben wat meer 

functionaliteiten (Manga Studio 3.037; Manga Studio EX438). 

 

“Het  zoeken  naar  en  downloaden  van  Lolicon‐hentai  identificeert  liefhebbers  van 

seksuele handelingen met (virtuele) kinderen.” 

 

“Het downloaden van manga‐anime generatoren door liefhebbers van kinderporno 

is  een  aanwijzing  voor  de  vervaardiging  van  kinderporno  door  middel  van 

animatie.” 

 

Een aan anime gerelateerde ontwikkeling zijn de zogenaamde ‘cartoonizers’ (zoals 

‘Cartoonmaker’). Van een door de gebruiker te uploaden foto of aantal foto’s wordt 

een  verpersoonlijkte  tekening  of  tekeningserie/stripverhaal  gemaakt,  waarin 

                                                                 
36
 www.seventhsanctum.com/index‐anim.php. 

37
  www.smarketstrategies.com/manga‐studio‐3‐0‐debut‐rapidshare‐megaupload‐keygen‐serial‐crack‐

code.html. 
38
 www.free‐softwares‐4u.blogspot.com/2009/07/manga‐studio‐ex4.html. 
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bepaalde details ter overdrijving kunnen worden uitvergroot39.  

“Manga‐anime generatoren zullen zich steeds verder ontwikkelen en ook faciliteiten 

bieden  aan  de  liefhebbers  van  kinderporno.  In  eerste  instantie  vooral  door 

voorgestructureerde scenario’s te bieden met een hoog tekenfilmfiguur gehalte en 

in de toekomst door het verwerken van  flexibel aanpasbaar real  life  filmmateriaal 

van seksuele handelingen met kinderen.” 

 

 

3.15 Stap 11 Acquire domain en stap 12 Acquire 
hosting 

 

Onder verwijzing naar de  identieke stappen 4 en 5 uit het phishingproces, voegen 

we twee specifiek op kinderporno betrekking hebbende MO‐elementen toe. 

 

Pornnapping 

Binnen de pornowereld  is een methode voor het verkrijgen van domeinnamen  in 

zwang,  die  minder  voorkomt  bij  phishing  omdat  ze  voor  de  phisher  weinig 

voordelen biedt. De methode heet  ‘pornnapping’ en gaat als volgt. Wanneer het 

contract op een bestaande domeinnaam verloopt, probeert de dader het contract 

over te nemen als de originele eigenaar vergeet dit contract te verlengen. Nadat op 

deze manier de controle over de domeinnaam is verkregen, worden bezoekers van 

de URL naar een andere  inhoud omgeleid, namelijk een pagina met porno van de 

entrepreneur. Vaak kan de voormalig eigenaar van de URL de rechten hierop wel 

terugkopen, maar altijd  tegen exorbitant hoge bedragen,  zodat dit een vorm van 

afpersing wordt. 

 

Honderden bedrijven  hebben  inmiddels met  deze methode  kennis  gemaakt. Het 

bijhouden van domein registraties is bijna net zo belangrijk als het beschermen van 

patenten.  Zo  verliep  een  domein  van  Ernst&Young  van  een  website  waarop 

kinderen geld konden beheren  (www.moneyopolis.org). Een entrepreneur was er 

als de  kippen bij om het domein op  zijn naam  te  zetten en de bezoekers om  te 

leiden naar euroteensluts.com. Het is niet moeilijk te raden wat er op deze website 

te vinden was. Ernst&Young konden uiteindelijk de domeinnaam terugkopen. Het 

slachtofferschap  van  Ernst&Young  is  maar  een  voorbeeld  van  deze,  overigens 

volledig  legale,  praktijk.  Zo  zijn  grote  namen  als  AOL,  het  Boston  filharmonisch 

                                                                 
39
 www.befunky.com/create/#/create. 
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orkest, de Nederlandse overheid, de VN en de Amerikaanse overheid al slachtoffer 

geworden (ContentWatch). 

 

Cyber squatting 

De porno entrepreneurs zijn ook erg creatief  in het registreren van domeinnamen 

die dicht  tegen het origineel aanliggen,  zoals whitehouse.com,  terwijl de website 

van  het  Witte  Huis  www.whitehouse.gov  is.  Deze  domein  look‐a‐likes  worden 

gevuld met  pornografische  inhoud.  Bezoekers  van  de  niet  officiële websites  zijn 

vaak verbaasd dat ze pornografische inhoud vinden, waar deze niet werd verwacht. 

Desondanks blijft een aantal van hen aan de site ‘hangen’. Andere voorbeelden van 

deze  praktijk  die  cyber  squatting  (cyber  kraken)  wordt  genoemd,  zijn 

civilwarbattles.com,  eugenoregon.com  en  tourdefrance.com.  Men  kan  zich 

voorstellen  dat  cyber  squatting  veel  traffic  genereert  en  daar  is  het  de 

(kinder)porno‐entrepreneur juist om te doen. 

 

 

3.16 Stap 13a Acquire customers 
 

Veelal  is  het  voor  professionele  producenten  en  andere  aanbieders  van 

kinderporno  niet  nodig  om  echt  actief  klanten  te  werven,  aangezien 

geïnteresseerden hen wel weten  te  vinden en mond‐tot‐mondreclame al genoeg 

voor hen doet. Toch wordt op verschillende manieren wel reclame gemaakt door 

professionele  aanbieders  om  nog  meer  klanten  te  trekken.  In 

kinderpornonetwerken geven  leden elkaar tips over goede websites en hoe  je die 

kunt vinden via zoektermen of url’s. 

 

“Belangstellenden voor kinderporno zijn te detecteren op basis van zoektermen en 

url’s van bezochte sites.”  

“Als niet wordt beschikt over uniek identificerende IP‐adressen (bijvoorbeeld omdat 

die  zijn  verborgen  of  omgeleid)  dan  kan  het  zoek‐  en  bezoekgedrag  nog  steeds 

relevant zijn bijvoorbeeld om prevalentie‐inschattingen te maken.” 

 

Vanuit  kinderpornonetwerken,  zoals  de  groep  ‘Martijn’ worden  ook  ledendagen 

georganiseerd. Een voorbeeld daarvan  is de  ‘International boylover day’. Op deze 

dagen  wordt  allerlei  informatie  gegeven  en  uitgewisseld  over  hoe  en  waar 

kinderporno is te vinden en te downloaden. Ook wordt er spam met reclame voor 

kinderporno rondgestuurd. Nu zal dat steeds moeilijker gaan aangezien de meeste 

providers  over  goede  spamfilters  beschikken. Vooral  in  het  voormalige Oostblok 
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komen  e‐mails  binnen  met  reclame  voor  kinderpornosites.  Het  komt  voor  dat 

hackers gegevens van klanten doorverkopen aan de spammers (An insight into child 

porn, 2009). De professionele aanbieders gebruiken ook pornosites om reclame op 

te  maken  voor  kinderpornosites,  bijvoorbeeld  door  middel  van  pop‐ups.  Die 

reclame  voor  kinderporno  ziet men  vooral  terug op de  extremere pornosites.  Er 

worden ook voorbeelden gesuggereerd van klanten die op bestelling kinderporno 

geleverd kregen, waarbij  zij  zelf het  script of  zelfs attributen en kleding  leverden 

(An  insight  into  child porn, 2009). Zij  zouden ook  zelf hebben kunnen bepalen  in 

welke poses de modellen gefilmd of gefotografeerd zouden worden. 

Ten slotte worden klanten geworven op websites waarop afbeeldingen van blote 

kinderen  staan  die  net  niet  onder  kinderpornografisch  materiaal  vallen.  Die 

afbeeldingen  zijn  dan  geplaatst  als  lokkertjes.  Vervolgens  verschijnt  er  een 

verwijzing met  een  link die  verwijst naar meer  en  extremer materiaal, maar om 

daar op te komen moet er wel eerst betaald worden  (www.holynature.ru).  

 

 

3.17 Stap 13b Aquire addresses en stap 13c 
Aquire mail delivery 

Zie voor een beschrijving van de stappen 13b en 13c, de identieke stappen 3b en 7a 

uit het phishing‐proces. 

 

 

3.18 Stap 14 Payment 
 

Door de stap  ‘payment’ op  te nemen  tegen het eind van de voortbrengingsketen 

wordt de  suggestie gewekt alsof er maar op één moment  in dat proces betaling 

plaatsvindt. Terwijl de fotograaf, de technicus etc. al in een eerder stadium beloond 

zullen willen worden  voor hun diensten. Hoe dat  gaat,  is  grotendeels onbekend. 

Het kan bestaan uit het sturen van een normale  factuur onder de dekmantel van 

reguliere  activiteiten, maar  ook  uit  fiscaal  aantrekkelijker  contante  betaling.  Een 

vergelijking  tussen  de  reguliere  orderportefeuille  van  een  fotograaf  en  diens 

levensstandaard  zou  zicht  kunnen  geven  op  mogelijke  alternatieve 

inkomstenbronnen.  In  het  type  landen  waarvan  vooral  wordt  vermoed  dat  er 

productie  van  kinderporno  plaatsvindt,  is  al  vrij  snel  sprake  van  een 

bovengemiddeld  uitgavenpatroon  gelijkend  op  ‘Zonnekoninggedrag’ 

(vastgoedbezit,  effectenhandel,  autobezit,  reisgedrag  etc.).  Kenmerken  van  dat 

atypische gedrag kunnen helpen bij de detectie.  
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In Nederland zijn tot nu toe geen aanwijzingen gevonden voor het op grote schaal 

commercieel  produceren  van  kinderporno.  Het materiaal wordt  vooral  gemaakt 

voor  eigen  gebruik  of  om  binnen  te  komen  in  een  netwerk.  Daarvoor wordt  in 

beginsel niet betaald (Kinderpornografie en Internet in Nederland, p. 8.). Wel wordt 

betaald  voor  gewild  en  exclusief  materiaal  en  voor  door  professionele 

internetbedrijfjes aangeboden cd‐roms met bestaand materiaal. In de commerciële 

tak van kinderpornografie moet er eigenlijk altijd voor materiaal betaald worden. 

Eerst  liepen  de  geldstromen  rechtstreeks  via  banken;  een  rol  die  lijkt  te  zijn 

overgenomen  door  internetbetaalbedrijven  (billing  companies)  die  als 

tussenpersoon  fungeren  voor  creditcardbetalingen  (Verbeterprogramma 

kinderporno, p. 11).  

Witwassen van kinderporno inkomsten 

De Riga of Vilnius route

“The money could be perfectly washed through Riga or Vilnius. Today mostly 
English offshore LTD's are used with bank accounts in offshore banks such as the 
Griffon Bank (an example). Until today, many operators have their accounts at 
banks such as Parex under false names to which they receive money transfers and 
from which they can withdraw money by credit card at any ATM. The commercial 
supply of child pornography is very limited. There are tens of thousands of child 
pornographic websites. Many of these sites serve as advertising and lead to the 
same commercial site. There are a plethora of free sites that always post the same 
pictures, very often from the '70s or known sets that perverted fathers have done 
with their children and then published. No sign of an uncomprehensibly large 
business, let alone of alleged trillion USD of revenues.” 

Bron:  An insight into child porn, 2009. 
 

Een relatief eenvoudige manier om veilig met geld te betalen over  internet  is het 

gebruik  van  Paypal,  gecombineerd met  een  ‘fake‐order’. Uiteraard  dient  de  titel 

van  de  transactie  dan  geen  verwijzing  naar  kinderporno  te  bevatten, maar  een 

gefingeerde  transactienaam  is  altijd  mogelijk.  Waar  Paypal  een  steeds  meer 

geaccepteerd betaalmiddel is voor allerlei online‐aankopen, neemt de omvang van 

het betalingsverkeer via Paypal steeds verder toe. Het wordt daarom ook moeilijker 

de  legitimiteit van betalingen  te controleren. Uit oogpunt van de dader blijft een 

nadeel  van  Paypal,  dat  de  identiteit  van  de  betaler  relatief  gemakkelijk  te 

achterhalen  blijft,  aangezien  een  Paypal‐rekening  aan  een  creditcard  of 

rekeningnummer gekoppeld moet worden. Dat maakt  zowel dader als producent 

kwetsbaar voor ontdekking. 
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Voorbeeld van het doorbreken van een administratief betalingsspoor 

‘Anonymous billing’ service

Convenient and Easy to Use 
You only enter your real financial information at Shop Shield® once– credit cards 
bank accounts or both, it’s your choice. Then you generate anonymous billing and 
login information when registering or making a purchase at a website. You won’t 
even need your wallet. And you can access Shop Shield® from any computer 
connected to the internet.  
 
Complete Protection – 3 Simple Steps 
1.Shop online as usual, until you’re ready to checkout 
2.Create anonymous checkout info with Shop Shield® 
3.Fill anonymous info into the merchant checkout pages 
One-click checkout & Frequent Shopper Rewards 
With Shop Shield®, you can continue to take advantage of one-click checkout and 
frequent shopper rewards at sites you shop at frequently by creating These virtual 
cards are valid for one year, yet only work at the website for which they were 
created. Simply store the reusable Shop Shield® card as your default payment 
method in your existing account at the merchant site. From then on, you’ll be 
automatically protected when you shop using this card at that merchant. 

Bron: www.shopshield.net   

 

Steeds  vaker  treden  providers  van  mobiele  of  vaste  telefonie  op  als  billing 

companies ook  al  zijn  ze daarvoor niet  in het  leven geroepen en  is dat niet hun 

kerntaak. Op zich is dat weer een interessante bron voor detectie van betaalgedrag. 

Onder benamingen als  ‘CALL FOR PASSWORD’,  ‘CHARGE BY TEXT’ of  ‘TUBE CASH’, 

wordt telefonisch betalen voor porno aangeboden per tijdseenheid dat men op een 

site is ingelogd, per download of per week/maand40. ‘Shopshield’ biedt ‘anonymous 

reusable cards’ die door de gebruiker kunnen worden gebruikt als creditcard maar 

waarvan het spoor  leidt naar shopshield. Met als doel om, zoals de naam al zegt, 

het shoppen af te schermen. 

 

De meest voorkomende ‘betaalmethode’ voor kinderporno in Nederland is volgens 

respondenten  ruilhandel.  In  ruil  voor materiaal  krijgt de hobbymatige producent 

ander  (meestal  nieuw)  materiaal.  Deze  ruilhandel  vindt  vooral  plaats  binnen 

netwerken van gelijkgezinden. 

 

 

                                                                 
40
 www.globaladultbilling.com/, laatst geraadpleegd 21 januari 2010. 
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3.19 Stap 15 Distribution 
 

Onder distributie  verstaan we de  verspreiding  van  kinderpornografisch materiaal 

onder  afnemers,  ongeacht  degene  die  distribueert  (professionele  distributeur  of 

amateur).  De  wijze  van  distributie  is  afhankelijk  van  de  professionaliteit  en 

creativiteit van zowel de distributeur als degene die belang stelt in het materiaal en 

van  het  type materiaal. De  distributeur moet  het  product  afficheren  en  klanten 

aantrekken zonder  tegen de  lamp  te  lopen. De klant wil bovendien op de hoogte 

zijn en blijven van het aanbod en waar hij dat kan vinden. Verschillende vormen 

van  distributie  kunnen worden  onderscheiden met  elk  hun  voor‐  en  nadelen uit 

oogpunt  van  het  risico  op  ontdekking,  technische  beperkingen  in  relatie  tot  het 

type materiaal dat men wil verspreiden, of de kosten.  

 

“De  wijze  van  distributie  van  kinderporno  is  een  graadmeter  voor  de 

professionaliteit van de distributeur.” 

 

Virtual communities 

In  Nederland  is  Second  Life  (SL)  een  voorbeeld  van  een  denkbeeldige  wereld  

waarin  (volwassen)  spelers  zich  onder  een  zelf  gekozen  avatar  in  fantasierollen 

kunnen bewegen. Men  noemt  het  ook wel  een  ‘zandbak’ waarin  de  spelers  zelf 

bepalen  wat  ze  doen.  SL  is  een  voorbeeld  van  een  driedimensionale  'Massive 

Multiplayer  Online  Role  Playing  Game';  een  community  waarin  de  speler  zich 

beweegt.  De  speler  kan  zijn  uiterlijk  door  middel  van  een  avatar  naar  wens 

aanpassen.  In SL kan de speler niet sterven. Het spel kent geen doel en het heeft 

geen spelregels. Iedere speler bepaalt zelf zijn activiteiten. Er zijn twee versies van 

SL: één voor volwassenen (vanaf 18 jaar) die de ‘Main Grid’ wordt genoemd en één 

voor  tieners  (The  Teen  Grid).  Beide  werelden  zijn  gescheiden,  voornamelijk  ter 

bescherming  van  jeugdige  spelers.  SL  kent  verschillende  gebruikersgroepen  van 

gelijkgestemden  waarvan  de  categorie  ‘Nightlife  en  clubs’  de  meeste  herbergt 

onder  namen  als  MISTYS  (live  sex  group),  The  XXX  Club  etc41.  Alle  seksuele 

voorkeuren komen zo ongeveer aan bod. Deze groepen hebben een publiek of een 

privaat karakter en er worden diensten aangeboden zoals escort services. In SL kan 

ook  naar  streaming  sexcams  worden  gekeken.  Er  zijn  vermoedens  geweest  dat 

Secondlife ook wordt gebruikt voor handel  in kinderporno. De Duitse politie heeft 

daar  in  2007 onderzoek naar  gedaan dat ook  in Nederland  veel  stof heeft doen 

opwaaien (BBC News, 2007). Aanleiding waren foto’s die een Duitse TV‐journalist in 

                                                                 
41
 www.slprofiles.com/secondlifegroups.asp?a=list&id=1070, laatst geraadpleegd 21 december 2009. 
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SL  kreeg  aangeboden.  In  Secondlife  kunnen naast  foto’s ook  video’s worden  ge‐

upload en met elkaar worden gedeeld. 

 

Newsgroup 

In het  amateur  circuit  kunnen daders  kinderporno  aanbieden  via nieuwsgroepen 

(Wevers  &  Van  Vemde‐Rasch,  2003).  De  titels  van  de  nieuwsgroepen  zijn 

veelzeggend:  alle mogelijkheden  van  seks met  kinderen  staan  vermeld,  gewoon 

tussen de  andere  ‘leuke’ hobbies  als onderwatersport of wandelen. Bijvoorbeeld  

‘alt.binaries.  sex.pedophilia.children’,  ‘alt.example.binaries.preteen’, 

‘alt.binaries.erotica.babies’, 

‘alt.binaries.erotica.bestiality.preteens’,  ‘alt.binaries.lolita.fucking’  etc.  (Profit  for 

the World’s Children, 2001). Iedereen kan bestanden posten (newsfeeds) en er ook 

weer  van  afhalen.  Omdat  het  verspreiden  van  kinderporno  illegaal  is,  worden 

bestanden  onder  codenamen  geplaatst  zoals  ‘pthc’  wat  ‘pre  teen  hard  core’ 

betekent of  ‘4yo’ wat  ‘four years old’ betekent. Nieuwsgroepen en fora  lijken qua 

functionaliteit  op  elkaar.  Bij  nieuwsgroepen  is  de  datastroom  georganiseerd  in 

groepen  die  verwijzen  naar de  gemeenschappelijke  inhoud  van de  berichten  die 

tussen  Usenet  servers  worden  uitgewisseld.  De  berichten  zelf  kennen  een 

retentieperiode  van  200  dagen  tot  een  jaar.  Daarna worden  ze  voortschrijdend 

vervangen  door  nieuwe.  Materiaal  wordt  daarom  vaak  na  de  retentie‐periode 

opnieuw gepost. (Callanan, Gercke, Marco, & Dries‐Ziekenheiner, 2009, p. 104). 

 

“Meerdere keren herposten van  foto of  filmcontent  levert een  red  flag op hoewel 

die niet eenduidig indiceert voor kinderpornomateriaal.” 

 

Het vroegtijdig verwijderen van newsfeeds is lastig door beperkingen in het Usenet‐

communicatieprotocol  dat  niet  in  staat  is  om  cancelverzoeken  te  verifiëren 

waardoor iedereen er zich van zou kunnen bedienen. Filteren is ook moeilijk omdat 

de  binaire  bestanden  uiteengetrokken  worden  en  verdeeld  over  tal  van 

deelbestanden.  

 

Forum 

Een  forum  of  ontmoetingsplek  is  niet meer  dan  een webapplicatie  die  op  elke 

willekeurige website kan draaien. Vaak zijn ze gebaseerd op eenzelfde template als 

phpBB,  vBulletin, Invision Power Board, Simple Machines Forum, UseBB en FluxBB. 

Er geldt geen specifiek protocol voor fora; ze hebben geen eigen servers en zijn ook 

niet  met  elkaar  verbonden.  Het  zijn  zelfstandige  virtuele  prikborden 

(bulletinboards) waar  vragen en berichten  kunnen worden achtergelaten waarop 

vervolgens  door  andere  forumbezoekers  kan  worden  gereageerd.  Een 

internetforum is vergelijkbaar met een newsgroup, maar meer gericht op discussie. 



 

   
165 

Fora  zijn  soms  (deels)  publiek  toegankelijk, maar  eisen  voor  het  raadplegen  van 

dieper  liggende pagina’s of voor actieve deelname,  regelmatig een  login met een 

gebruikersnaam  en  wachtwoord.  De  virtuele  persoonlijkheid  van  een 

forumbezoeker  kan naast het  gebruik  van bijnamen ook  tot uiting  komen  in het 

gebruik van avatars en handtekeningen. Fora bestaan uit discussies die meestal op 

datum  van  aanmaken  geordend  zijn.  In de  titel  van  een discussie  staat  vaak het 

onderwerp vermeld, maar een ordening per onderwerp is minder gemakkelijk dan 

met  newgroups.  Op  fora  zijn  moderators  actief  die  de  discussies  in  de  gaten 

houden en kunnen  ingrijpen bij ongepast gedrag. Wat ongepast gedrag is, bepaalt 

het ‘huishoudelijk reglement’ dat de meeste fora hanteren. Hierin staat wat wel en 

niet geoorloofd is en met welk doel het forum is opgericht. De moderators kunnen 

berichten verwijderen, onderwerpen  sluiten voor verdere discussie en gebruikers 

verwijderen. Afgeschermde delen van fora worden gebruikt om kinderporno uit te 

wisselen. Deelnemers zijn vaak pedofielen die elkaar kennen en op basis van dienst 

en wederdienst iets voor elkaar doen (O’Connel, p. 7).  

 

Peer‐to‐peer (P2P)/Voice over Ip (VoIP) 

Peer‐to‐peer uitwisseling is een technologie die internetgebruikers in staat stelt om 

direct  data  te  delen,  zonder  tussenkomst  van  een  server  waar  die  data  eerst 

naartoe gekopieerd moet worden. Een vorm van deze directe datadeling is al onder 

phishing besproken bij de zogenaamde torrents. Populaire peer‐to‐peer applicaties 

zijn  Kazaa,  Limewire  en  Emule.  Het  aanpakken  van  deze  applicaties  is moeilijk, 

omdat zij slechts als schakel fungeren tussen individuele gebruikers. De gebruikers 

bieden naast reguliere data als muziek en films ook kinderporno aan. Verspreiding 

gaat erg simpel en snel. Hoe meer gebruikers een bepaald bestand bezitten, hoe 

sneller  het  downloaden  daarvan  gaat.  Bovendien  zijn  de  bestanden  in  deze 

uitwisselingsnetwerken  gratis,  mits  de  gebruiker  zelf  genoeg  uploadt.  Om 

opsporing  te  bemoeilijken  worden  uiteraard  de  bestandsnamen  aangepast.  Zo 

levert zoeken op ‘K3’, ‘kindergarten’, of ‘Neila Young’ kinderporno op, ook al wijzen 

de namen daar niet op. 

 

Peer‐to‐peer  technologie heeft voor daders als voordeel dat data niet  centraal  is 

opgeslagen en dat alle data die gedownload wordt uit meerdere bronnen afkomstig 

is. Dit maakt opsporing naar de herkomst van data  ingewikkelder. Daar bovenop 

bestaan  technieken  om  poortnummers  te  veranderen  om  zo  dataverkeer  het 

aanzien  te  geven  van  webpagina’s,  e‐mail  of  nieuwsgroep  data.  Aangesloten 

gebruikers hebben wel een gebruikersnaam en wachtwoord, maar communicatie in 

het netwerk gaat op basis van een IP‐adres. Reguliere URL’s spelen geen rol in peer‐

to‐peer netwerken (Callanan, Gercke, Marco, & Dries‐Ziekenheiner, 2009, p. 116). 
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Voice over IP: Skype/MSN 

Skype  is een voorbeeld van een gratis en eenvoudig programma waarmee  tussen 

computers overal  ter wereld  gratis  kan worden  gebeld.  Skype,  gemaakt door de 

ontwikkelaars van KaZaA, gebruikt  innovatieve P2P  (Peer‐to‐Peer) technologie om 

verbinding te maken tussen Skype gebruikers. Men kan er (video)gesprekken mee 

voeren naar zowel vaste als mobiele aansluitingen. In het kader van de verspreiding 

van  kinderporno  is  vooral  de  functie  om  naast  bellen  ook  bestanden  te  delen 

interessant. Gebruikers kunnen op het moment dat ze online zijn met Skype zeer 

eenvoudig  bestanden  uitwisselen. Via Windows  Live Messenger wordt  eenzelfde 

eenvoudige  manier  van  bestandsdeling  mogelijk  gemaakt.  Voor  de  creatie  van 

kinderporno kunnen ook de webcamfaciliteiten die ze bieden gebruikt worden. 

 

Virtual Private Network 

Veel organisaties voelen de behoefte om hun medewerkers ook buiten kantoortijd 

de mogelijkheid te geven om toegang te krijgen tot bedrijfsdata. Hiertoe zijn door 

de  ICT  industrie  de  zogenaamde  ‘Virtual  Private  Networks’  (VPN’s)  ontwikkeld. 

VPN’s  kunnen  beschouwd  worden  als  lokale  netwerken  waarvan  internet  de 

‘bekabeling’ vormt. Om  te waarborgen dat de  informatiestroom  tussen de  lokale 

netwerken niet  kan worden  afgetapt, worden de  gegevens  versleuteld.  Een VPN 

kan in principe door middel van software worden opgebouwd. Bepaalde computers 

in  het  netwerk  regelen  dan  de  encryptie  en  routing  van  informatie.  Aangezien 

encryptie en decryptie taken zijn die veel rekenkracht vergen wordt meestal voor 

een hardware oplossing gekozen, de  zogenaamde VPN‐routers. VPN’s worden op 

dit  moment  door  veel  bedrijven  succesvol  gebruikt.  De  beveiliging  van  de 

informatiestroom  in  een  VPN  is  goed  geregeld. Doordat  VPN’s  altijd  via  routers 

(hardware  of  software)  opgebouwd worden,  zijn  zij wel  gevoelig  voor  ‘Denial  of 

Service’‐aanvallen. De  toepassing van VPN’s voor  criminele doeleinden heeft één 

groot nadeel, namelijk het feit dat de routers vaste IP‐nummers hebben. Hierdoor 

is  te  achterhalen  wie  met  wie  aan  het  communiceren  is.  Bestudering  van  de 

verkeersgegevens  van  de  routers  kan  dan  veel  informatie  opleveren  over  de 

gebruikers. In dit opzicht is de router ook het zwakke punt van het netwerk. 

Zolang de gebruikers het systeem ‘gesloten’ houden is het niet mogelijk om achter 

het bestaan  van het VPN  te  komen. Dit betekent dat de  gebruikers bijvoorbeeld 

geen e‐mails mogen uitwisselen met  reguliere  internetgebruikers, omdat hun  IP‐

adres dan bekend wordt, waardoor men achter het bestaan van het netwerk kan 

komen. Deze voorwaarde van geslotenheid  is ook het zwakke punt van een VPN. 

Immers, het aantal gebruikers is hierdoor beperkt. Bijvoorbeeld een groep mensen 

die  kinderporno uitwisselt  zal  al  snel weer op  zoek  gaan naar  andere  gebruikers 

waardoor men aan nieuw materiaal kankomen. Hiermee doorbreekt de groep het 

gesloten systeem van het VPN en bestaat de mogelijkheid dat deze de aandacht op 
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zichzelf vestigt (Van den Eshof et al., 2002, pp. 65‐66). 

 

Het  op  afstand  bekijken  van  films  en  plaatjes  via  een  VPN  is  vanwege  de 

traceerbaarheid uit oogpunt van een dader geen goede oplossing. Uiteraard heeft 

de technologie nieuwe manieren voortgebracht waarop dat wel kan. Het is voor te 

stellen dat  iemand een server of gewone computer met kinderporno beschikbaar 

stelt. Gebruikers die dat willen zien  loggen  in via een remote desktop programma 

of Virtual Network  Computing  (VNC). De  enige data  die  over  het web  verstuurd 

wordt,  zijn  toetsenbord  aanslagen  en  schermafbeeldingen,  uiteraard  goed 

versleuteld zodat ze verborgen blijven. Het voordeel is dat de data zelf zich in een 

land  kan bevinden met minder  sluitende wetgeving. De  afbeeldingen  kunnen de 

opsporing  omzeilen  door  hun  versleuteling  en  het  feit  dat  ze  niet  volgens  het 

bestandsformaat  jpg, gif, png, bmp enzovoort, worden verstuurd. Het  is zelfs voor 

te  stellen  dat  virtuele  computers  opgezet  worden  waar  klanten  simpelweg 

versleutelde data ophalen. Deze data kan rustig op de eigen pc geplaatst worden in 

versleutelde vorm, omdat niemand weet wat het is. Russische programmeurs zijn al 

jaren bezig dit  soort oplossingen  te bedenken om  te  zorgen dat de  zaken blijven 

lopen, zelfs als de opsporing slimmer wordt (An insight into child porn, 2009). 

 

E‐mail 

E‐mail  is  de  simpelste,  maar  ook  een  gevaarlijke  manier  om  kinderporno  te 

verspreiden. De politie is in staat om uit verzonden afbeeldingen verdachte plaatjes 

te filteren door middel van bekendheid met oud materiaal. Alleen nieuw material 

kan  dus  veilig  verstuurd worden. Daarnaast  is  e‐mail  niet  geschikt  voor  films  of 

grote hoeveelheden  foto’s. Om een  flinke hoeveelheid plaatjes  te  versturen,  zijn 

dus  veel  berichten  nodig,  wat  e‐mail  ongeschikt  maakt  voor  intensief  verkeer 

tussen  twee  e‐mailadressen.    Hoeveel mailadressen  een  kinderporno  liefhebber 

ook heeft, als hij  ze  vanuit dezelfde  locatie benaderd,  is hij  toch  kwetsbaar  voor 

opsporing  via  zijn  IP‐adres. Dit betekent dat hij per  zoveel e‐mails ook nog eens 

fysiek  van  locatie moet wisselen.  In  vergelijking met  andere distributiemethoden 

vraagt dit veel moeite. 

IRC (Internet Relay Chat) 

Internet Relay Chat (meestal afgekort tot IRC) is het achterliggende protocol van de 

gelijknamige  vorm  van  chat  over  onder  andere  het  Internet.  Omdat  het  IRC‐

protocol  een  open  standaard  is,  kan  iedereen  een  IRC‐client  bouwen  om  een 

verbinding te maken met een IRC‐server (bij bijvoorbeeld ICQ en MSN kan dat niet 

zonder meer). Dit  is gedeeltelijk de oorzaak van de populariteit van  IRC.  IRC  is op 

het  client‐servermodel gebaseerd. Wat wil  zeggen dat een gewone  IRC‐gebruiker 

met een IRC‐programma (de client) zich verbindt met een computer op het internet 

die hiervoor dient  (de  server). De  IRC‐client  van de gebruiker  communiceert dus 
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niet rechtstreeks met andere IRC‐clients, maar enkel met één server (Internet Relay 

Chat, 2010). Er bestaan verschillende IRC‐netwerken. Een netwerk is een groep van 

IRC‐servers die met elkaar in verbinding staan. De servers van het netwerk wisselen 

onderling hun status uit en vormen daardoor één geheel, waardoor het mogelijk is 

om met  iemand  te chatten die op een andere server zit, zolang die verbonden  is 

met hetzelfde IRC‐netwerk. Om met een bepaald IRC‐netwerk verbonden te zijn, is 

het dus enkel noodzakelijk om met één server van dat netwerk te verbinden. 

 

Communiceren met iemand die met een bepaald IRC‐netwerk verbonden is via een 

ander netwerk, is in principe niet mogelijk. Wel is het mogelijk om op verschillende 

netwerken  tegelijk  aanwezig  te  zijn; een optie die  vele programma's bieden.  IRC  

draait  om  zogenaamde  channels,  in  plaats  van  om  personen.  Channels  zijn  een 

soort  kamers  (chatrooms)  die  worden  georganiseerd  over  een meer  of minder 

specifiek onderwerp. Indien iets in een channel gezegd wordt, kan, afhankelijk van 

de  regels,  meestal  iedereen  het  lezen  die  ook  in  het  channel  aanwezig  is.  Op 

meerdere  channels  aanwezig  zijn  is  in principe mogelijk maar de meeste  servers 

kennen  een  limiet  qua  hoeveelheid  channels  waarin  een  gebruiker  gelijktijdig 

aanwezig  kan  zijn.  Individueel  chatten  tussen  twee  personen  is  ook  mogelijk  

(Internet  Relay  Chat,  2010).  Zoals  chatchannels  ingezet  kunnen  worden  om 

slachtoffers of medewerkers van kinderporno te rekruteren, dienen ze net zo goed 

om materiaal te verspreiden. Zowel slachtoffers als daders zijn herkenbaar aan hun 

bijnamen. Ook  zijn  er  chatboxen  specifiek  voor  de  uitwisseling  van  kinderporno. 

Deze dragen namen als ‘Daddy4daughter’, ‘Men for Barely Legal Girls’, and ‘Incest 

Room’. Ook chatboxen zijn relatief onveilig door hun directe verband met het  IP‐

adres  van  de  gebruiker  en  ongeschikt  voor  de  uitwisseling  van  grote  of  grote 

hoeveelheden bestanden. 

 

FTP 

Het gebruik van FTP‐servers voor de distributie van kinderporno ligt voor de hand. 

FTP,  dat  staat  voor  file  transfer  protocol,  is  ontworpen  voor  het  versturen  van 

omvangrijke data over het  internet. Oorspronkelijk  gebeurde dit  vooral  voor het 

uploaden  en  bijhouden  van websites, maar  hiertoe  beperkt  de  technologie  zich 

niet.  Het  is  erg  eenvoudig  om  met  een  klein  programma  zoals  WS_FTP  en 

webserverruimte, een versleutelde map met bestanden te uploaden. Deze kan dan 

naar  believen  door  anderen  gedownload  worden,  mits  zij  het  IP‐adres, 

gebruikersnaam en wachtwoord van de server kennen. Die zijn eenvoudig per mail 

of over een chat channel te communiceren. De enige twee voorwaarden waaraan 

de uitwisseling moet voldoen om geheel  legitiem  te  lijken, zijn dat beide partijen 

niet  traceerbaar  zijn  tot het  IP‐adres van de  server  (dit betekent het hacken van 

een server en niet vanuit thuis up en downloaden) en dat de bestanden dusdanig 
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zijn  versleuteld  dat  de  inhoud  verborgen  blijft.  Dit  laatste  kan  ook  eenvoudig 

bereikt  worden  door  het  toepassen  van  Truescript,  SecurIT  en  andere 

versleutelingsprogramma’s. 

FTP  kent  als  voordeel dat hoewel  een webserver nodig  is  voor het plaatsen  van 

bestanden, er voor de websitebezoeker van die bewuste server niets te zien is. Als 

de distributeur het slim aanpakt hoeft een downloader zelfs niet echt naar de FTP‐

server toe, maar maakt hij een URL die alleen aan hem bekend is. Dit heeft als risico 

dat de bestanden  in principe openbaar  zijn, mits  iemand de  juiste URL  gebruikt, 

maar dit kan door de versleuteling worden opgelost. 

 

“Als er bestanden op het  internet worden gevonden die geen enkele  linkverwijzing 

hebben, maar wel via een URL benaderd kunnen worden, dan verdient dat nader 

onderzoek.” 

 

Websites 

Professionele producenten distribueren het zelf gemaakte materiaal ook door het 

op commerciële websites te zetten. Daarbij moeten de consumenten eerst betalen 

alvorens zij kinderpornografisch materiaal kunnen bekijken (op pay‐per‐view‐sites) 

of downloaden (Van Wijk, Bullens, & Van den Eshof, 2007, p. 239).  

 

Fysiek 

Ten  slotte  kan  kinderporno  ook  feitelijk  gedistribueerd worden.  Deze MO’s  ziet 

men terug bij het kindersekstoerisme. Daders nemen vanuit bronlanden materiaal 

de grens mee over. Dat kan zijn op een usb‐stick, een GSM of een laptop. Daarnaast 

bestaat er nog handel in kinderporno op cd‐roms en usb‐sticks. Die kunnen worden 

besteld  via  het  internet  of  ze  worden  onderling  door  leden  van  een  netwerk 

uitgewisseld. 

 

 

3.20 Stap 16 Storage 
 

Onder  storage  verstaan  we  alle  expliciete  digitale  vastleggingen  van  porno‐

materiaal gedurende het gehele proces van voortbrenging en afname.  ‘Expliciet’, 

verwijst  naar  bewust  beoogde  vastlegging  door  een  dader.  Dat  er  ook 

dadergedragingen onbewust (impliciet) worden geregistreerd (zoals  logs van mail‐

verkeer,  chatroom  activiteiten  etc.)  maakt  geen  deel  uit  van  het  logistieke 

voortbrengingsproces en wordt niet onder storage begrepen. Dit soort onbedoelde 

registratie  kan  wel  een  belangrijk  aangrijpingspunt  vormen  voor  detectie  van 
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onrechtmatige gedragingen. Detectiehypothesen  zijn dan ook  in belangrijke mate 

gebaseerd op dit type administratieve sporen. 

Storage  is als  laatste processtap van het voortbrengingsproces opgenomen, maar 

eigenlijk is het een activiteit die op verschillende plaatsen tijdens het procesverloop 

plaatsvindt. De groomer  legt bijvoorbeeld webcambeelden vast; de  fotograaf  legt 

materiaal  vast op  geheugenkaarten, harddisks of DVD’s;  de  cameraman  gebruikt 

digitale videotapes of ook weer harddisks of DVD’s; de editor gebruikt harddisks en 

DVD’s, de producer voegt daar de harddisks op servers aan toe en de uiteindelijke 

afnemer legt materiaal vast voor eigen gebruik op wederom harddisks, DVD’s, USB‐

sticks,  memory  cards,  prints  of  online.  Dit  soort  materiaal  vertegenwoordigt 

economische  en  of  fysieke  waarde  voor  de  bezitter,  wat  leidt  tot  de  volgende 

hypothese. 

 

 “Alle  gedigitaliseerde  (tussen)vormen  van  kinderporno  worden  niet  alleen 

vastgelegd  maar  blijven  ook  op  meerdere  plaatsen  in  verschillende 

bewerkingsvormen bewaard.”  

 

Combineren we deze aanname met de behoefte van daders in verschillende rollen 

om  dit  materiaal  zoveel  mogelijk  te  verbergen  dan  ontstaat  een  aantal 

vervolghypothesen. 

 

“Iemand die van het kijken naar kinderporno houdt zal (een deel van) het materiaal 

direct toegankelijk willen hebben zodat er naar gelang de opkomende behoefte kan 

worden gekeken.” 

 

“Een  liefhebber van kinderporno kan het rechtstreeks bekijken op  internet of heeft 

het  op  de  eigen  computer  of  draagbare  leesbare media  in  de  directe  nabijheid 

staan.” 

 

“Iemand  die  ruw  kinderpornomateriaal  bewerkt  of  bewerkt  materiaal  op 

verschillende  manieren  compileert,  zal  het  materiaal  fysiek  op  eigen  lees‐  en 

beschrijfbare media beschikbaar hebben.” 

 

“Iemand  die  kinderpornomateriaal  produceert,  zal  masters  (originelen)  op  een 

veilige plaats, niet onder direct handbereik, opslaan voor toekomstig gebruik.” 

 

Ingegeven door de risico’s van dataverlies bij crashes van harde schijven,  is online 

opslag  van  gegevens  in  trek  geraakt. Deze  aanvankelijke backup‐services hebben 

zich  geëvolueerd  tot  als  normale  computerschijven  te  benaderen  externe 

opslagmedia (bijvoorbeeld eSnips, Omnidrive, Zingee, iStorage, AllMyData, Box.net 
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of  GoDaddy). Twee soorten externe opslag worden onderscheiden storage‐centric 

(opslag voor eigen gebruik) en sharing‐centric (opslag voor het delen met anderen). 

Steeds  meer  geavanceerde  functies  worden  door  deze  services  op  de  markt 

gebracht zoals gereguleerde toegang tot mappen (privé, gedeeld of publiek).  

“Als  pedofielen  of  anderszins  liefhebbers  van  kinderporno  beschikken  over  een 

online storage abonnement, dan levert dat op zijn minst een red flag op.” 

 

Het  is  de  vraag  in  hoeverre  in  enige  daderrol  betrokkenen  bij  kinderporno  (al) 

voldoende vertrouwen hebben  in online storage services. Kinderporno  is explosief 

materiaal en bij online storage geeft men de controle over dat materiaal uit handen 

aan de beheerder van deze service. Zoals zo vaak wanneer er zich  legale diensten 

ontwikkelen  is het te verwachten dat er  illegale aanbieders zullen volgen of al zijn 

gevolgd, wat ons brengt tot de volgende hypothese. 

 

“Er zijn of komen specifieke aanbieders voor online storage van illegale content die 

voorzien in de behoefte aan externe  opslag van o.a. kinderpornomateriaal.” 

 

De  infrastructuur voor dit  type online opslag bestaat al  in de vorm van gehackte 

(proxy‐)servers waar nu ook al kinderporno op draait. Alleen de service hoeft nog 

maar beschikbaar te worden gemaakt. De kans lijkt groot dat men binnen de scene 

elkaar al van het bestaan van dit soort services op de hoogte heeft gebracht of zal 

brengen.  Redenerend  vanuit  de  gelegenheidstheorie  is  het  voor  een  reguliere 

aanbieder van onlinestorage diensten maar een kleine stap naar het ook (of  juist) 

voor illegale doeleinden aanbieden van deze service 

 

“Gebruik maken van onlinestorage diensten die worden gehost  in een bulletproof 

omgeving leidt tot een red flag.” 

 

 

3.21 Samenhang kinderporno met andere 
delicten 

 

In  §  2.18  zijn  vier  verschillende  typen  samenhang  tussen  phishing  en  andere 

delicten geïntroduceerd. Dezelfde categorisering  passen we nu toe op de mogelijke 

relaties van kinderporno met andere delicten.  
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3.21.1 Steundelicten  

Dit  type  delicten  is  nodig  om  de  productie,  distributie  en  betaling  van 

internetgerelateerde  kinderporno  te  kunnen  voltooien.  Identiteitsfraude, hacken, 

creditcardfraude,  valsheid  in  geschrifte, het  verspreiden  van  spam  en witwassen 

komen  vrijwel  per  definitie  voor  in  combinatie met  (professionele)  kinderporno. 

Tijdens de meerjarige ‘operatie Koala’ tegen een groot kinderporno netwerk, werd 

volgens Europol ook munitie aangetroffen (Europol, 2008).  

Bij steundelicten passen vooral ook daders in hun rol van ‘employee’ of ‘facilitator’, 

zoals  toolsuppliers,  spammers, mules,  coders of hackers. Zij  zijn weliswaar op de 

hoogte  van  het  misbruik  met  door  hen  ontwikkelde  en/of  aangeboden 

producten/diensten  (om die  reden  zijn  ze  tenslotte op de markt gebracht), maar 

naarmate die producten generieker van karakter zijn, weten ze niet om welk type 

misbruik  het  precies  gaat.  Het  is  aan  te  nemen  dat  deze  facilitators  niet  alleen 

optreden  in  relatie  tot  internetgerelateerde porno maar ook  in  relatie  tot andere 

delicten waarvoor  hun  product  of  dienstverlening  als  steun  dient.  Dat  betekent 

ook,  dat  het  aantreffen  van  dergelijke  facilitators  in  bijvoorbeeld  een 

spamactiviteit,  reden  geeft  om  verder  te  kijken  onder  het  klantenbestand  naar 

mogelijke  afnemers  uit  bijvoorbeeld  het  kinderpornocircuit.  Uit  de  (niet  te 

verifiëren) gedocumenteerde ervaringen van een insider (An insight into child porn, 

2009),  komt een  sterke overlap naar  voren  tussen het  voortbrengingsproces  van 

kinderporno  en  het  phishingproces.  Dit  geldt  zowel  voor  MO‐elementen  die 

verband  houden met  spam,  als  diefstal  van  bijvoorbeeld  creditcardgegevens  om 

daarmee diensten  in  te kopen die niet herleid kunnen worden naar de dader die 

zich van die gestolen gegevens bedient. 

Zoals  in  de  beschrijving  van  het  feitelijk misbruik  onder  stap  8  van  de MO’s  is 

toegelicht, bestaan er ook destructieve kinderpornocategorieën (sado of violence) 

waarin  geweld  tegen  het  kind  centraal  staat.  Mishandeling,  vernedering, 

verkrachting  en  soms  in  het  geval  van  snuffmovies  zelfs  moord,  zijn  ook  te 

kwalificeren  als  steundelicten.  In dit  soort productcategorieën  vormt  geweld  het 

centrale thema en wordt het in foto’s of films verwerkt. Moeilijker zichtbaar maar 

mogelijk  veel  vaker  voorkomend,  is  geweld  dat wordt  gebruikt  om  een  kind  te 

dwingen om aan kinderporno, van welke categorie dan ook, mee te werken.  

 

Corruptie  werd  als  ander  type  steundelict  door  journalistieke  bronnen 

gesuggereerd  in  relatie  tot  de  geruchtmakende  zaak  tegen  de  Belgische 

kindermisbruiker  Pascal  Taveirne  die  o.a.  zijn  eigen  twee  dochters  voor 

filmopnamen  misbruikte.  Hij  werkte  samen  met  de  fotograaf/producer  van 

kinderporno  Sergio Marzola die  vooral  actief was  in  een  studio  in Oekraïne met 

lokale  meisjes  als  slachtoffers.  De  krant  ‘Het  belang  van  Limburg’  vermeldt 
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daarover  (2008):  “Het Oekraïense  gerecht werkte  aanvankelijk  erg  goed mee  en 

beloofde  de  meisjes  te  ondervragen.  Maar  op  een  bepaald  moment  is  de 

samenwerking opgeblazen en kwam er geen informatie meer door. Waarom? Geen 

idee. Vermoedelijk zijn de collega’s in Oekraïne omgekocht, zeggen speurders.” 

 

3.21.2 Associatiedelicten 

De  overgang  van  steundelicten  naar  met  kinderporno  verbonden 

associatiedelicten, wordt gemarkeerd door cyberstalking42 en cyberbullying (pesten 

via internet). Hoewel beide ‘delicten’ op zichzelf kunnen staan, maken ze ook deel 

uit van kinderporno activiteiten om kinderen onder druk te zetten en over te halen 

tot seksuele of seksueel getinte handelingen (Sacramento Bee's Crime blog, 2009). 

Deze  vorm  past  met  name  binnen  de  MO  van  daders  die  zich  bedienen  van 

grooming.  Het  duiden  van  met  kinderporno  geassocieerde  delicten  is  verder 

afhankelijk van de daderrol van waaruit men vertrekt. De producten van facilitators 

zijn vaak dusdanig generiek dat ze ook bruikbaar zijn voor tal van andere delicten.  

De massmailer die door een  toolsupplier wordt geleverd om kinderpornospam  te 

versturen, wordt ook gebruikt  in bepaalde varianten van het phishingproces. Een 

billing company die anonieme betaaldiensten aanbiedt richt zich niet exclusief op 

transacties  die  aan  kinderporno  zijn  gerelateerd.  Niet  alleen  de  producten  van 

malafide  facilitators spelen  in verschillende andere delicten een  rol, maar ook de 

producten van bonafide  ‘facilitators  tegen wil en dank’. Zoals de  leveranciers van 

reguliere  internetdiensten  of  van  applicatiesoftware  die  ook  binnen  de 

vervaardiging  van  kinderporno  wordt  gebruikt  voor  bijvoorbeeld  encryptie  of 

beeldbewerking. 

 

In  gevallen  van  incest  gaat  seksueel  misbruik  soms  samen  met  ander  huiselijk 

geweld als vrouwenmishandeling en verwaarlozing van kinderen (Frenken, 1999). 

 

De  Timesonline  legde  in  2008  een  relatie  tussen  kinderporno  en  terrorisme. 

Italiaanse veiligheidsdiensten zouden  in het  jaar 2001 bestanden met kinderporno 

hebben  ontdekt  die  waren  gemanipuleerd  door  terroristen  die  de  Quaranta 

moskee  in  Milaan  als  dekmantel  gebruikten  (Kerbaj  &  Kennedy,  2008). 

Steganografisch  gemanipuleerde  afbeeldingen  van  kinderporno  zouden  geheime 

boodschappen bevatten en dienen als communicatiemiddel  tussen  leden van een 

                                                                 
42
Cyberstalking is het belagen van iemand of een groep via internet (chat, mail, forum, nieuwsgroep) of 

met andere elektronische communicatiemiddelen (SMS, telefoon). 
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terrorismecel.  Een bepaalde mindset  van  terroristen werd  gesuggereerd, waarbij 

men de beslotenheid van netwerken waarin kinderporno wordt uitgewisseld, ook 

veilig  vindt  voor het uitwisselen  van  andere  informatie die  geheim moet blijven. 

Volgens dezelfde bron werd deze methode ook in andere terroristische activiteiten 

gebruikt.  “A  link  between  terrorism  plots  and  hardcore  child  pornography  is 

becoming clear after a string of police raids in Britain and across the Continent, an 

investigation by The Times has discovered. Images of child abuse have been found 

during Scotland Yard antiterrorism swoops and  in big  inquiries  in  Italy and Spain.” 

Feitelijk  lijkt  dit  soort  boodschappen  niet  in  de  bewuste  afbeeldingen  te  zijn 

aangetroffen; althans geen enkele geraadpleegde bron gaf daarvoor aanwijzingen. 

Wellicht  omdat  de  ontcijferingscode  niet  kon worden  achterhaald  of  omdat  het 

slechts ging om een toevallige samenloop van betrokkenheid bij terrorisme en een 

liefhebberij voor kinderporno. Zo werd  in 2008  in Engeland de Nazi sympathisant 

Martyn Gilleard schuldig bevonden aan terrorisme. De politie trof op zijn computer 

ook  39.000  afbeeldingen  aan  van  kinderporno.  Als  die  al met  zijn  terroristische 

motieven  van  doen  hebben  gehad,  dan  rijst  de  vraag waarom  het  dan  om  veel 

meer plaatjes ging dan voor geheime communicatie nodig zou zijn. Wellicht voor 

perfectionering  van  zijn  dekmantel?  Of  de  afbeeldingen  ook  feitelijk  verborgen 

boodschappen  hebben  bevat  is  niet  bekend.  Hetzelfde  geldt  voor  de  zaak  van 

Abdelkader Ayachine, een verdachte moslim terrorist bij wie ook een groot aantal 

afbeeldingen van kinderporno werd aangetroffen (Brown, 2008).  

 

3.21.3 ‘Embryonale’ delicten 

Generieke  informatie  over  eerder  gepleegde  delicten  door  betrokkenen  bij 

kinderporno  zou  kunnen  helpen  om  startpopulaties  te  identifceren met  behulp 

waarvan  een  aantal  vervolghypothesen  zou  kunnen worden  getoetst.  Er  is nogal 

wat  onderzoek  gedaan  naar  de  achtergronden  van  liefhebbers  van  kinderporno, 

met name waar het gaat om pedofielen. De uitkomsten  zijn weinig eenduidig  zo 

blijkt uit een recent overzichtsonderzoek van het Australian Institute of Criminology 

(Choo, 2009, pp. 43‐47). Kijken we naar de daderkenmerken zoals die  in Van der 

Hulst & Neve  (2008,  pp.  97‐100) worden  aangehaald  op  basis  van McLaughlin’s 

(2000)  nogal  specifieke  onderzoek  naar  kinderporno  met  kleine  jongetjes  als 

slachtoffer,  dan  wordt  van  de  vier  onderscheiden  dadertypen43  alleen  de 

                                                                 
43
   Vervaardiger: bezoeker van publieke  ruimten om kinderen  te  fotograferen; verzamelaar: verwerft 

gratis beelden via  internet al of niet door ruil; reiziger: chat online en  is uit op een fysieke ontmoeting 

voor  seksueel  contact;  chatter:  is  uit  op  een  vorm  van  telefoonseks  door  zich  voor  te  doen  als 

vertrouwenspersoon (Hulst & Neve, 2008, pp. 94‐95). 
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‘vervaardiger’  gekenmerkt  door  een  criminele  carrière  bestaande  uit  een 

zedendelict of kindermishandeling. De onderzoeksbevindingen van McLaughlin zijn 

zowel qua object als context en tijdgeest waarin het onderzoek plaatsvond, weinig 

generaliseerbaar.  Desondanks wordt  het  beeld  van  beperkte  antecedenten  voor 

althans  één  categorie  daders  (de  downloaders)  bevestigd  door  Van Wijk  et  al. 

(2009, p. 77), hoewel de onderzoeken die  zij aanhalen niet eenduidig  zijn  in hun 

conclusies.  In  een  Canadees  onderzoek  naar  ruim  200  veroordeelden  voor 

productie, distributie of bezit van kinderporno (Seto & Eke, 2005), had meer dan de 

helft een  strafblad. Onder hen was de categorie eerder veroordeelden voor niet‐

gewelddadige  delicten  het  grootst,  gevolgd  door  gewelddadige  delicten  en  (in 

beperkte mate) kinderporno. Robertiello & Terry (2007) kwamen in hun onderzoek 

onder  minderjarige  plegers  van  seksuele  delicten  (niet  specifiek  internet 

gerelateerd)  tot  een  aantal  achtergrondkenmerken  die  voor  deze  problematiek 

indiceerden  waaronder  “child  molesters,  rapists,  sexually  reactive  children, 

fondlers,  paraphiliac  offenders,  naive  experimenters,  under‐socialised  child 

exploiters en paedophilic”. Betrokkenheid als  jongere  in deze categorieën zou wel 

eens een voorspeller kunnen zijn van toekomstig seksueel gedrag ten opzichte van 

kinderen.  De  brochure  ‘Seksueel  misbruik  van  kinderen’  stelt  niet  nader 

gedocumenteerd, dat minderjarige plegers hun  'criminele' carrière vaak beginnen 

als basisscholier met pesten en kleine winkeldiefstallen. “In hun puberteit vechten 

ze met andere  jongens en  vallen meisjes  van dezelfde  leeftijd  seksueel  lastig. Ze 

komen  in  aanraking  met  de  kinderrechter  vanwege  vermogens‐  ,  gewelds‐  en 

zedendelicten. Als niet wordt ingegrepen, zet dat gedrag zich op volwassen leeftijd 

voort (Frenken, 2001).” 

 

Waar achterliggende criminele carrières maar beperkt zijn gevonden, kan op basis 

van  de  aangehaalde  onderzoeken  ook  niet  worden  geconcludeerd  dat  er  van 

embryonale delicten  geen  sprake  is. We weten bijvoorbeeld niet  in hoeverre de 

statistieken wellicht de  focus van de opsporingsinstanties weerspiegelen. Ze gaan 

vooral over bekende pedofielen en weinig over populaties die juist met behulp van 

internet en de grote hoeveelheden verzonden kinderporno‐spam tot de liefhebbers 

van  kinderporno  zijn  toegetreden44.  Zonder  controlegroep weet men ook niet  in 

hoeverre bevindingen exclusief opgaan voor de categorie pedofielen.  

 In de statistieken  is maar een beperkt aantal daderrollen vertegenwoordigd, met 

een  accent  op  de  bezitter  en  downloader  van  kinderporno.  De 

onderzoeksbevindingen  sluiten  in  ieder  geval  niet  uit  dat  er  onder  ‘known’  of 

                                                                 
44
 Uit onderzoek naar porno gerelateerd surfgedrag (Ropelato, 2007), kwamen ‘teen sex’ en ‘teen porn’ 

op respectievelijk de 6
e
 en 18

e
 plaats voor van meest populaire zoektermen. 
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‘unknown offenders’ onbekend historisch delictgedrag schuil gaat. Met behulp van 

twee theorieën is getracht daarover een beperkt aantal hypothesen te formuleren. 

De  stepping‐stone  theorie  kennen  we  uit  de  drugsomgeving  waarbij 

cannabisgebruik zou  leiden  tot steeds meer en zwaarder gebruik van verdovende 

middelen  (Cohen &  Sas,  1997).  Binnen  het  perspectief  van  kinderporno  zou  dat 

voor  iedere  rol  andere  steppingstones  kunnen  inhouden.  De  nogal  dwingend 

geformuleerde  stepping  stone  theorie wordt door  critici afgezwakt met de gate‐

way theorie  (Gateway and Steppingstone Substances, z.j.). Gebruik van soft drugs 

bijvoorbeeld zou niet meer dan de kans vergroten op mogelijk toekomstig gebruik 

van zwaardere middelen. Mede met behulp van deze theoretische noties worden 

(voor  zover  mogelijk)  in  de  paragrafen  over  te  onderscheiden  rollen,  dit  soort 

verondersteld gedrag beschreven. 

 

3.21.4 Verdringingsdelicten 

Als we wat duistere bronnen mogen geloven  (US Porn Producers Sue Over  Illegal 

Korean Internet Downloads , 2009) vindt ook binnen de pornobusiness intellectuele 

eigendomsfraude plaats.  Juist  in  landen met een  lage  tolerantie  ten opzichte van 

porno  (Korea bijvoorbeeld)  zou men  zich hieraan  schuldig maken.  Er  zijn uit het 

onderzoek geen concrete voorbeelden gebleken van competitie  tussen betrokken 

daders bij het vervaardigen en het afnemen van kinderporno, die uitmondt  in ten 

opzichte  van  elkaar  gepleegde  delicten.  Waarmee  niet  is  gezegd  dat 

verdringingsdelicten binnen deze wereld niet voorkomen. Het internetgerelateerde 

karakter van het materiaal nodigt zeker uit tot veelvuldig kopiëren en doorsturen. 

Bovendien worden er (DVD) compilaties uit samengesteld. Het zou best kunnen dat 

dit leidt tot ‘auteursrecht’ conflicten. 

 

Aan  de  andere  kant  creëert  de  beslotenheid  van  het  circuit,  het  gezamenlijke 

illegale karakter, plus de afhankelijkheid van elkaar voor nieuw materiaal, ook een 

soort evenwicht. Het op zichzelf  illegale karakter van de business zorgt er wellicht 

voor dat er weinig van naar buiten komt. Gaat de een het  schip  in dan  loopt de 

ander het risico te worden meegesleept. Wederzijdse afhankelijkheid als basis voor 

conflictvermijding  of  regulering.  In  een  dergelijk  milieu  zijn  ook  alternatieve 

maatregelen beschikbaar waarbij men  schone handen houdt en die het  risico op 

ontdekking  binnen  de  gesloten  groep  van  vervaardigers  en  liefhebbers 

minimaliseert.  Zoals  bijvoorbeeld  het  tippen  van  opsporingsinstanties  over 

activiteiten van concurrerende groepen. De markt voor kinderporno lijkt overigens 

groot  en  ook  niet  gauw  verzadigd  als  we  afgaan  op  de  enorme  aantallen 

afbeeldingen  van  kinderporno  die  steeds  weer  onder  de  afnemers  wordt 
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aangetroffen.  Voor  alles  lijkt  wel  een  afnemer  zowel  qua  aard  (verschillende 

categorieën) als qua aantallen afbeeldingen. Door de omvang van de vraag  is van 

verdringing en dus verdringingsdelicten wellicht niet gauw sprake 

 

An insight into child porn 

Darkmasters

(….) “Back in 2000 in Russia there was a forum called DARKMASTERS (earlier 
darkmasters.com, then darkmasters.info) where all parties involved in the porn 
shops did business with each other. You have to treat this as a marketplace where 
anyone could offer his/her services. In the course of that time all those involved in 
the Russian Internet business got there together. It does not matter what kind of 
business one was involed in, everything was welcome. Of adult porn to animal and 
child porn, everything was sold and marketed on this platform. Everyone offered 
their services: photographers, webmasters, programmers, designers and job 
applicants. Certain groups such as the so-called Lolita webmasters were ostracized 
by the Adult Webmasters - there were conflicts. Since pornography is illegal in 
Russia and all Eastern Bloc countries, it played no role in whether you are a only 
ittle bit illegal or a little bit more. Over the years, a combination of individual skills 
took place. Due to the increasing problems caused by censorship, hosting, billing 
and marketing, the various groups became more specialized and began working 
together. The best programmers and server administrators from Eastern Europe 
came together, mixed with the best document falsifiers, Carders (credit card fraud 
specialist), spammers and hackers who wrote and distributed the rootkits, viruses 
and trojans for years. And for special cases, the Russian organized crime was 
called to help in exceptional cases where one wanted the authorities to be more 
active to push an unwanted competitor out of the way, or to kill an idiot who couldn't 
keep their mouth shut. Even if the reality between webmasters was sometimes very 
dangerous, I was not aware of any violence against children and adolescents.”(….) 

Bron: Wikileaks, 2009, p. 5  

 

3.22 Rollen 
 

Tot nu toe is steeds gesproken van daders zonder al te veel onderscheid te maken 

in  daderrollen.  Dat  onderscheid  is  van  belang  omdat  de  activiteiten  binnen  de 

voortbrenging en het afnemen van kinderporno per daderrol verschillen. Voordat 

die  afzonderlijke  rollen  worden  beschreven,  lichten  we  het  overzicht  van  het 

rollencomplex  uit  Figuur  4  globaal  toe.  Het  is  te  zien  als  een  staalkaart waarin 

vermoede  rollen  gezamenlijk  zijn  opgenomen,  zonder  daarmee  te  willen 

suggereren  dat  ze  ook  altijd  binnen MO’s  (in  deze  combinatie)  voorkomen.  De 

actorrollen  zijn  ‘ideaaltypisch’  en  theoretisch  te  onderscheiden.  De  amateur  die 
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pornografische foto’s maakt van zijn eigen kinderen vervult mogelijk gelijktijdig de 

rollen van abuser, producent, photographer en waarschijnlijk ook van editor. In de 

professionele voortbrenging van kinderporno is de kans groter dat deze rollen door 

verschillende personen worden vervuld. Volgens de ‘spiral theory’  (Sullivan, 2002) 

zou een persoon meerdere rollen achtereenvolgens kunnen doorlopen. 

 

Waar  het  phishingproces  als  geheel  centraal  werd  geleid,  valt  het 

kinderpornoproces  in drie meer of minder   op  zichzelf  staande delen uiteen: de 

productie,  de  distributie  en  de  afname.  De  productie  wordt  geleid  door  de 

producent  die  zich,  afhankelijk  van  het  product  dat wordt  beoogd,  bedient  van 

verschillende facilitators.  De productie van foto’s of film vraagt om een slachtoffer, 

een misbruiker, een fotograaf/cameraman, belichter en een editor. Bij het maken 

van  een  game  of  aanvulling  op  een  game  (patch)  ligt  de  nadruk  op  de  rol  van 

graphic designer en de coder. Van een  feitelijk slachtoffer en misbruiker  is  in dat 

geval geen sprake. Facilitators zullen waarschijnlijk afkomstig zijn uit het circuit. De 

rol  van  staffrecruiter  is  wellicht  een  theoretische  die  niet  zal  bestaan  uit  een 

uitzendbureau voor kinderporno‐personeel, als wel uit verschillende ons‐kent‐ons 

relaties. Hulpmiddelen voor het productieproces worden beschikbaar gesteld door 

tool‐  en  applicationsuppliers. De  laatste  zijn  vaak  te  goeder  trouw  (groen  in  het 

schema).  

 

Afhankelijk  van  de  kennis  en  financiële  positie  van  de  producent,  zal  hij  de 

distributie  van  het  materiaal  in  eigen  beheer  houden.  Desondanks  zal  hij 

waarschijnlijk ook aan anderen  leveren die er een eigen distributienetwerk op na 

houden.  Een  distributeur  schakelt  tussen  de  producent  van  kinderporno  en  de 

uiteindelijke afnemer. Hij beheert sites, servers, fora en advertentieruimte en  lokt 

daarmee klanten. Daarna behandelt hij downloadverzoeken en regelt het daarmee 

verband  houdende  betalingsproces.  Het  belang  van  deze  afzonderlijke  rol  van 

distributeur  was  in  het  pre‐internettijdperk  groter  dan  thans.  Met  relatief 

eenvoudige hulpmiddelen kan nu de distributie ook door de producent zelf worden 

gedaan, zij het dat die dan wel moet beschikken over sites, toegang tot fora en de 

mogelijkheid om betalingen af te handelen. Spreiding van het risico op ontdekking 

is het belangrijkste argument om productie en distributie te scheiden.  

 

Het  afnemen  van  kinderporno  is  het  derde  deel  waar  omheen  bepaalde  rollen 

actief zijn.  In het schema  is het aan de rechterkant gesitueerd. De accessprovider 

biedt  toegang  tot  het  internet;  de  telecomprovider  levert  de  infrastructuur.  De 

interactie  die  daarna  ontstaat  tussen  kijkers  en  kopers  die  actief  zijn  op 

bijvoorbeeld fora of peer‐to‐peer netwerken speelt zich niet meer onder regie van 

de producent af. Zijn materiaal wordt op allerlei manieren uitgewisseld, geruild en 
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door gebruikers opnieuw gecollectioneerd en  verspreid. Op  twee manieren  is de 

afname met  de  distributie  verbonden:  via  het  downloaden  van materiaal  (foto, 

video,  game)  en  het  betalen  voor  dat  materiaal  met  de  ‘billing  company’  als 

tussenschakel.  In  gevallen  van  ‘live  abuse’  kan  er  ook  een  rechtstreekse  relatie 

bestaan  tussen  afnemer  en  producent  (niet  getekend)  met  eventueel  de 

mogelijkheid  van directe beïnvloeding  van poses  en het  soort misbruik‐activiteit. 

Kinderporno  kan  rechtstreeks  van  sites worden  betrokken, maar  vooral  ook  via 

netwerken/chatrooms/nieuwsgroepen die een zekere vorm van moderatie kennen 

om de kans op ontdekking/infiltratie te minimaliseren. De moderator zorgt ervoor 

dat contacten volgens de spelregels van het forum of de nieuwsgroep verlopen. 
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Figuur 4: Internetgerelateerde kinderporno: Rollencomplex en uitwisselingsrelaties 
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Een algemeen probleem binnen de literatuur over kinderporno is de beperkte 
roldifferentiatie en rol‐eenduidigheid binnen wat men duidt als ‘daders’. De nadruk 
ligt sterk op de uiteindelijke consumenten van kinderporno; al of niet gelijktijdig in 
hun rol van misbruiker. Voor deze categorie worden weinig onderscheidende 
benamingen gebruikt als chatter, reiziger, verzamelaar, vervaardiger (Mc Laughlin 
aangehaald in Hulst & Neve, 2008), hands‐on plegers, on line predator of 
downloader (Van Wijk, Nieuwenhuis, & Smeltink, 2009). Krone (2004) vormt hierop 
een uitzondering en onderscheidt aan de hand van vijf criteria45 negen 
daderrollen46 waarvan er zeven de mogelijke gradaties in het misbruik 
weerspiegelen en twee de rol van respectievelijk ‘Producer’ en ‘Distributor’. Ook 
Krone ziet primair de afnemer van kinderporno als de dader. Facilitators als de 
photographer of editor komen in zijn typologie niet voor. Ook zijn typologie is 
weinig geoperationaliseerd en daardoor moeilijk bruikbaar om binnen gemengde 
populaties van mensen die niets met kinderporno te maken hebben en mensen 
voor wie dat wel geldt, het kaf van het koren te scheiden. Een functionele 
benadering gericht op detectie vraagt om meer reliëf binnen de rollen. Vooral 
ondersteunende rollen zijn vaak niet uitsluitend in relatie tot kinderporno actief, 
waardoor de afscherming van hun kinderporno gerelateerde activiteiten mogelijk 
ook minder sterk is. Bovendien zijn activiteiten van hen die deze rollen vervullen 
vaak instrumenteel en te vertalen naar concrete, in beginsel detecteerbare, 
handelingen en gedragskenmerken. 
 

Voor het eerste onderscheid in rollen naar hoofdcategorieën van betrokkenheid in 

het  voortbrengingsproces,  volgen we de  indeling  zoals die  in het hoofdstuk over 

phishing  is  geïntroduceerd  (‘Initiators’,  ‘Employees’,  ‘Facilitators’,  ‘Targets’).  Per 

hoofdcategorie  beschrijven we  daarna  de  afzonderlijk  daartoe  gerekende  rollen. 

Alleen  hypothesen  die  gelden  voor  een  specifieke  rol  zijn  in  de  beschrijvingen 

opgenomen. Voor algemene hypothesen die op meerdere rollen van toepassing zijn 

wordt verwezen naar de MO‐beschrijving.  

 

 

3.23 ‘The Initiators’ 
 

De  initiatiefnemers  hebben  met  elkaar  gemeenschappelijk  dat  zij  het 

                                                                 
45
  Criteria:  ‘Features’  (de  primaire  activiteit  van  de  dader),  ‘Level  of  networking’  (participatie  in 

netwerken), ‘Security’ (het afschermingsniveau), ‘Nature of abuse’ (direct misbruik van het kind)  (Krone, 

2004). 
46
  Achtereenvolgens  ‘Browser’,  ‘Private  fantasy’,  ‘Trawler’,  ‘Non‐secure  collector’,  ‘Secure  collector’, 

‘Groomer’, ‘Phisical abuser’, ‘Producer’ en ‘Distributor’ (Krone, 2004). 
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kinderpornoproces  initieel  in stand houden. Zonder hun  intrinsieke motivatie zou 

dat proces er niet  zijn. Voor hen  is het produceren, distribueren of afnemen van 

kinderporno een centrale activiteit met een  specifieke  inhoudelijke belangstelling 

voor die kinderporno.  

 

3.23.1 De ‘Producer’ 

 

Professional 

Klassieke pornoactiviteiten  zijn met de  komst  van  internet onder druk  komen  te 

staan. Internet bood een goed alternatief voor het aanbod van die activiteiten. De 

groei van het internet is o.a. uit de vraag naar porno te verklaren. Pornoaanbieders 

liepen en  lopen nog steeds voorop  in de aanbieding van diensten en ontwikkeling 

van internettechnologieën. Hun kennis en vroege internetbetrokkenheid verklaren 

ook de vermoedens van aanwezigheid  in de  illegaliteit op  internet,  zoals  in  ieder 

geval in één case van de Opta ook feitelijk is gebleken. Waar deze redenering naar 

betrokkenheid  bij  illegale  internetactiviteiten  in  het  algemeen  verwijst,  legt  een 

tweede  aan  de  gelegenheidstheorie  ontleend  argument  de  relatie  naar 

kinderporno.  

 

“Hetzelfde proces dat voor de vervaardiging en distributie van  legale porno wordt 

gebruik, kan zonder aanpassingen ook worden gebruikt voor kinderporno.  Juist de 

lucratieve handel  in kinderporno  zal een aantal producenten  in die markt hebben 

doen stappen. De één zal überhaupt die keuze maken terwijl voor de ander nog een 

of  enkele  aanvullende  redenen  aanwezig  moet(en)  zijn  zoals  bijvoorbeeld 

omzetverlies/werkloosheid of schulden.   Ondertussen  is men actief  in de productie 

van legale porno, als belangrijke dekmantel voor de illegale activiteiten.” 

 

De producent  is uit op het geld en continuïteit. Onder producent wordt verstaan 

degene achter de schermen in wiens opdracht kinderporno wordt vervaardigd. Hij 

of  zij  is  de  regisseur  van  dat  deel  van  het  voortbrengings‐proces.  Hij  kan  als 

vanzelfsprekend  in  de  kinderporno‐industrie  terecht  komen  vanwege  de  hoge 

winsten en omdat het productieproces zo sterk lijkt op waar hij al goed in was: het 

voortbrengen van volwassen porno in het wat smoezelige segment. 

 

“Kinderporno wordt geproduceerd  in  landen met een relatief  laag welvaartsniveau 

wat  zich  o.a.  uit  in  de  beschikbaarheid  van  slachtoffers  en  een  laag 

overheidstoezicht. Oostbloklanden worden  vooral  genoemd  als  de  plaats  voor  de 

productie van kinderporno.” 
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De producent bedient zich van anderen die meewerken aan de productie. Zoals een 

fotograaf/cameraman,  belichter  en  een  technicus.  Producenten maken  zich  zeer 

waarschijnlijk ook schuldig aan andere criminele activiteiten zoals creditcardfraude 

en valsheid in geschrifte. De kennis die een producer heeft van het internet is puur 

functioneel. Technische kennis heeft hij nauwelijks, maar hij ziet de mogelijkheden 

die het  internet biedt en kan goed met een  computer overweg. Via  zijn netwerk 

kan hij de juiste kennis aanboren en inhuren. Over de wat duistere activiteiten van 

de producent  zijn mogelijk wel eens anonieme  tips binnengekomen bij de  lokale 

politie. 

 

“Onder het mom van het produceren van uitsluitend  legale porno, wordt door een 

aantal  producenten  of  ex‐producenten  van  legale  porno  ook  kinderporno 

vervaardigd. Red flags zijn in dit verband: pedoseksuele geaardheid van de persoon 

zelf, plotselinge welstandsverbetering na een situatie van schuld en soberheid, niet 

tot  de  reguliere  activiteiten  te  herleiden  inkomsten  en/of  registratie  van 

domeinnamen met kinderporno gerelateerde beschrijving.” 

 

“Een  lijst met producenten van  legale porno  is een belangrijke startpopulatie voor 

verder  onderzoek  naar  de  registratie  van  domeinnamen,  e‐mailadressen, 

pedoseksualiteit, nicknames, reisgedrag, money transfers, afscherming IP‐adressen, 

en bulletproofhosting. Dat  levert een aantal red flags op waarmee de kinderporno 

producent kan worden onderscheiden van de legale pornoproducent.” 

 

Een berucht voorbeeld van professionele producenten van kinderporno waren de 

zogenaamde  LS  studio’s,  opgericht  in  2002  door  zakenmensen  uit  Oekraïne  en 

professionele fotografen. Onder de naam “Ukrainian Angels Studio” deed men zich 

voor als modelstudio voor mode  fotografie. Er stonden 1.500 kindmodellen van 8 

tot  16  jaar  ingeschreven  die  hoofdzakelijk  naakt  poseerden.  Onder  valse 

voorwendselen was toestemming van de ouders verkregen, hoewel wordt beweerd 

dat een belangrijk deel van hen vermoedde wat er zich werkelijk afspeelde (Pravda, 

2005). Slachtoffers werden geworven via televisie en krantenadvertenties. Een half 

miljoen  beelden  en  honderden  video’s  en  vele websites werden  voortgebracht. 

Kenmerkend voor de professionele productie was de hoge technische kwaliteit van 

het beeldmateriaal. De omzet bedroeg 100.000 dollar per maand (Reuters, 2004).  

 

“Zoals speelfilms de specifieke stijl van de scriptwriter of regisseur verraden, is ook 

het  ‘script’  van  professionele  kinderpornofilms  te  herleiden  tot  de  regisseur.  Op 

basis  van  voorkeur  voor  bepaalde  scènes,  rekwisieten,  opnamestandpunten  en 

bijvoorbeeld lengte van scènes, is naar analogie van de fingerprint, een ‘filmprint’ te 



 

   
186 

maken.  Deze  filmprint  zal  gelijkenis  vertonen met  die  van  legale  pornofilms  die 

onder  leiding van dezelfde producer zijn gemaakt. Kent die  legale pornofilm  in de 

aftiteling een verwijzing naar de scriptwriter of regisseur dan is deze wellicht ook in 

verband te brengen met de kinderporno.” 

 

Amateur 

De  amateurproducent  maakt  zelf  kinderpornografisch  beeldmateriaal.  Hij 

produceert  voor  eigen  gebruik  en  om  te  ruilen  of  in  te  brengen  in 

contactnetwerken.  Respondenten  zien  een  als  steppingstones  getypeerde 

ontwikkeling van dit soort productie. Het begint met een foto van het naakte kind 

maar men wil steeds  iets meer bieden dan de vorige  foto of dan anderen binnen 

het forum/de nieuwsgroep waaraan men deelneemt. Meestal is dit type producent 

zelf de misbruiker, de cameraman of  fotograaf en de distributeur. Ook kunnen zij 

actief  zijn  als moderator  van  een  kinderpornosite  of  netwerk. Wellicht  worden 

leden  van  een  misbruiknetwerk  ingeschakeld  om  mee  te  werken.  Het 

geproduceerde  beeldmateriaal  is  amateuristisch.  De  locaties  van  het  misbruik 

liggen  vrij dicht bij huis of  in  een  vakantieland. De daders die produceren  zitten 

helemaal  in  het  kinderpornowereldje  en  onderhouden  veel  contacten  in 

gerelateerde netwerken. Zij zijn ervaren in het verborgen houden van hun identiteit 

en  hebben  enigszins  verstand  van  IT.  Zij  zijn  zeer  voorzichtig.  Zij  coderen  en 

beveiligen  activiteiten  die  zij  op  internet  met  betrekking  tot  kinderporno 

ontplooien.  Niet  zelden  hebben  zij  een  verleden  in  de  zedencriminaliteit.  Soms 

maken ze toch een fout zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld. 

 

Perpetrator makes mistake 

Man charged with exploiting child to produce pornography

The Pennsylvania State Police assisted in a forensic review of the images and noticed that 
one of the videos showed the face of a white male sexually exploiting a young girl who 
appeared to be approximately five years old. The Illinois State Police subsequently identified 
Boroczk as the male in the video. The criminal complaint alleges that he took the explicit 
videos and photos Nov. 10, 2006. 

Bron: U.S. Immigration and Customs Enforcement, 2009 
 

3.23.2 De ‘Victimsupplier’ 

Behalve  voor  de  virtuele  variant  in  de  vorm  van  hentai  of  games,  zijn  voor  de 

vervaardiging  van  kinderporno  slachtoffers nodig.  Iedereen die bij de  verwerving 

van  die  slachtoffers  een  cruciale  rol  vervult  scharen  wij  onder  de  rol  van 

victimsupplier. Men moet zich die rol niet voorstellen als een uitzendbureau of één 
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centrale  figuur  die  allerlei  anderen  van  meisjes  en  jongens  voorziet.  Victim‐

suppliers komen in verschillende hoedanigheden voor zoals al beschreven in stap 3 

‘Victim selection’ van de kinderporno MO. 

 

“In  Nederland  wordt  de  rol  van  victimsupplier  vervuld  door  vaders  of  andere 

familieleden van het slachtoffer. Zij zijn  lid van een misbruiknetwerk en zij  leveren 

de  kinderen  aan  elkaar.  Ook  leveren  vrijwilligers  die  iets met  kinderen  doen  of 

daders  die  een  beroep  hebben  waarbij  kinderen  zijn  betrokken,  kinderen  aan 

gelijkgezinden  of  zichzelf.  Maar  meestal  ‘levert’  de  leverancier  kinderen  aan 

zichzelf.”  

 

Victim supply 

Het voorbeeld van Pascal Taveirne (‘T’).

“Via een advertentie op internet kwam hij in contact met de Italiaanse fotograaf 
Sergio Marzola, een notoir pedofiel, zo zou later blijken. Hij bood T. aan zijn 
dochters te fotograferen in lichte zomerkledij. Al na de eerste sessie stelde hij voor 
om ze in lingerie te kieken. Hij bood daarvoor 250 euro aan. Bij een volgend bezoek 
werden, steeds in hetzelfde hotel, naaktfoto’s geschoten. En uiteindelijk pure porno. 
T. kreeg daarvoor 750 euro, de meisjes hielden er 20 euro aan over. Hun vader 
bewaarde het geld en hield het ook meestal voor zichzelf.” 

Bron: Het belang van Limburg, 2008 

 

“In de landen waar veel sekstoerisme voorkomt, worden de kinderen geleverd door 

daders die als pooier werken, of door de ouders van kinderen die  in de prostitutie 

werken.” 

 

In  relatie  tot  commerciële  kinderporno  vervullen  in  deze  landen  arme  burgers, 

directeuren  van weeshuizen,  zwervers of  leden  van  criminele organisaties de  rol 

van ‘victimsupplier’. Zij worden door de producenten en misbruikers betaald om de 

kinderen voor hen te ronselen en te leveren.  

 

3.23.3 De ‘Staffrecruiter’ 

In  de  wereld  van  de  productie  van  kinderporno  kent  men  elkaar. 

Samenwerkingsverbanden  tussen  bijvoorbeeld  producer  en  ‘employees’  zijn 

duurzaam  en  gebaseerd  op wederzijdse  afhankelijkheid,  vooral  qua  vertrouwen. 

Net als bij de victimsupplier, staat ook de staffrecruiter niet voor één persoon die 

voorziet in alle ondersteuning die een producent van kinderporno zich wenst. Deze 

rol  is  gedistribueerd  over  verschillende  partijen;  afhankelijk  van  de  graad  van 
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professionaliteit van de kinderporno en het doel van het vervaardigen er van (eigen 

gebruik,  ruil,  commercieel).  Stap  6  van  de  kinderporno  MO  illustreert  met  de 

inzichten uit de opsporingsoperatie ‘Jointhammer’ de betrokkenheid van meerdere 

rollen  die  bijeenkomen  in  webrings  en  wereldwijde  uitwisseling  van  vraag  en 

aanbod met betrokkenheid van 30 landen (FBI, 2008).  

 

“Als  staff  recruiter  treden  de  mensen  op  met  een  sleutelpositie  binnen 

pedonetwerken waardoor zij veel mensen en hun vaardigheden kennen en in staat 

zijn die bijeen te brengen.” 

 

“Op basis van hun overzicht wie er allemaal op welke manier in het wereldje actief 

zijn,  komen  bijvoorbeeld  moderators  van  ‘childpornrings’  ook  voor  de  rol  van 

staffrecruiter  in aanmerking. Zij  leggen gemakkelijk  relaties  tussen de vraag naar 

kinderporno  en  het  aanbod  en weten wie  van  de  insiders  over welke  kwaliteiten 

beschikken. Die  kwaliteiten worden  ingezet  voor het  koppelen  van personeel aan 

projecten.” 

 

Uitgaande  van  de  gelegenheidstheorie  is  het  denkbaar  dat  staffrecruiters  zijn  te 

vinden  onder  beheerders,  moderators  en  gebruikers/opdrachtgevers  van  sites 

waarop vraag en aanbod bij elkaar komen  zoals modellensites,  rent‐a‐coder‐sites 

en  jobrecruitmentsites.  In  §3.9  zijn  sites  geïntroduceerd  die  zich  speciaal  op  de 

porno‐industrie richten en waarop aanbod van baanzoekenden en vraag bij elkaar 

komen. Op deze  sites  zal men niet  gauw  rechtstreeks mensen  vragen die willen 

meewerken  aan  de  productie  of  distributie  van  kinderporno, maar  vermoedelijk 

gebeurt dit indirect wel. Daarnaast nemen we aan dat men medewerkers verwerft 

binnen het wereldje van de liefhebbers van kinderporno. 

 

3.23.4 De ‘Abuser’: zes categorieën misbruikers 

De rol van ‘abuser’ heeft niet altijd dezelfde betekenis. Er zijn groomers die genoeg 

hebben aan de kick van seksueel contact via internet en daarvan opnames maken, 

waarbij het nooit leidt tot een ontmoeting met het slachtoffer. Er zijn ook mensen 

die  beeldmateriaal  maken  op  naturistenstranden  of  campings  waarbij  het 

slachtoffer  totaal  onwetend  is  van  het  verzamelen  van  dit  zogenaamd  ‘artistiek’ 

materiaal. Er zijn vaders/ familieleden die foto’s van het kind maken zonder dat er 

seksuele  handelingen worden  verricht,  terwijl  het  kind  seksuele  handelingen  bij 

zichzelf verricht, waarbij met het kind seksuele handelingen worden verricht tot en 

met geslachtsverkeer of waarbij het kind beschikbaar wordt gesteld aan derden die 

geweld op het kind gebruiken. Het begrip ‘abuser’ reserveren wij voor degene die 
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feitelijk seksueel misbruik maakt van een kind: een ‘practioner’. Persoonlijk contact 

met  het  kind  (fysiek  of  online)  of  het  verkeren  in  de  nabijheid  van  het  kind 

(bijvoorbeeld als gluurder), zijn daarvoor een voorwaarde. Iemand die uit seksuele 

motieven een (gedeeltelijk) naakt kind bespiedt of fotogafeert zonder dat het kind 

het doorheeft valt dus ook onder deze definitie. De abuser  is degene die zich het 

dichtst  bevindt  op  het  eigenlijke  misbruik  en  die  de  primaire  misbruikende 

handeling  vericht.  Een  kijker  van  kinderporno‐afbeeldingen  valt  niet  onder  deze 

definitie van abuser, maar een groomer wel. 

 

Daders worden door Frenken (1999) ingedeeld in drie verschillende categorieën: 

 de situationele dader met een primaire voorkeur voor volwassenen, die door 

omstandigheden seksuele contacten aan gaat met één of meerdere kinderen;  

 de  antisociale  dader  met  weinig  scrupules,  een  primaire  voorkeur  voor 

volwassenen en een voorliefde voor experimenteren o.a. met kinderen omdat 

ze een gemakkelijke prooi vormen, en 

 de preferentiële dader met een primaire voorkeur voor kinderen.  

 

In  de  laatste  categorie  bevinden  zich  volgens  Frenken  de meeste  afnemers  van 

kinderpornografie. Veel preferentiële daders hebben een bijna obsessieve neiging 

tot het verzamelen van materiaal en vaak ook van slachtoffers. Ze hebben steeds 

terugkerende  seksueel  opwindende  fantasieën  en  een  intense  seksuele  drang 

gericht  op  kinderen.  Naast  de  bijzondere  seksuele  gerichtheid  hebben  deze 

mannen ook  in het algemeen een voorkeur voor kinderen: ze gaan  liever om met 

kinderen  dan met  volwassenen,  die  ze  als  bedreigend  ervaren.  Ze  'vallen'  op  de 

kinderlijke  gestalte,  houden  van  de  belevingswereld  van  kinderen  en willen  het 

liefst  'kind met de kinderen' zijn. Pedofielen gebruiken hun overredingskracht om 

kinderen tot seksuele contacten over te halen. De relatie met het kind eindigt als 

het  in de puberteit komt: de geslachtskenmerken die zich dan ontwikkelen maken 

het kind onaantrekkelijk voor de pedofiel. Er zijn pedofielen die geen uiting geven 

aan hun seksuele gerichtheid. Zij hebben geen seksuele contacten met kinderen. De 

achterkamerverzamelaars zijn pedofielen die een min of meer exclusieve sociale en 

seksuele  voorkeur  hebben  voor  kinderen,  maar  hun  wensen  niet  omzetten  in 

gedrag, hetzij uit angst voor strafvervolging, hetzij op grond van morele barrières. 

Ze  houden  hun  voorkeur  verborgen  voor  derden  en  verzamelen  'in  de 

achterkamer'.  

 

Het past in de functionele benadering van ons onderzoek om de abusers verder in 

te delen naar de aard van hun misbruik. Dat  sluit aan op de Copine‐indeling van 

misbruik  als  geïntroduceerd  in  stap  8  van  de  kinderporno‐MO33  en  op  Krone’s 

benadering  (Krone,  2004).  Hij  onderscheidt  drie  ‘ideaaltypische’  rollen met  een 
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directe relatie naar seksuele handelingen (groomer, physical abuser en producer). 

De groomer en physical abuser hebben wij op basis van de aard van het misbruik 

uitgewerkt in zes op elkaar aansluitende rollen. 

 

‘Voyeur’ 

In het geval van een voyeur is het slachtoffer zich niet bewust van enig contact met 

de misbruiker of het  is onbekend met het doel van het contact en  legt het geen 

relatie naar het misbruik. Het eerste doet zich bijvoorbeeld voor  in het geval van 

een gluurder die stiekem toekijkt en waarvan het slachtoffer geen weet heeft. Een 

voorbeeld  van  het  tweede  is  de  medegebruiker  op  het  naturistenstrand  of  ‐

camping, in de sauna of in de kleedkamer waarvan het slachtoffer zich wel degelijk 

bewust  is maar wiens motief  niet wordt  vermoed  en  ook  niet  diens  eventuele 

activiteiten om het naakt vast te leggen. De voyeur is er primair op gericht om zich 

te verlustigen aan  (gedeeltelijk) naakt en op de kick die zijn geheime gedrag met 

zich meebrengt,  zowel  live,  als  op  een  later moment met  behulp  van  gemaakte 

foto’s of video. Verspreiding van het beeldmateriaal  is geen motief. De voyeur  is 

typisch ook iemand die als professional of vrijwilliger met kinderen werkt.  

 

‘Breeder’,  

Een breeder  is een groomer die niet uit  is op een ontmoeting met het slachtoffer. 

Grooming  hebben wij  uiteen  getrokken waarbij  het  feitelijk  ontmoeten  van  het 

slachtoffer valt onder de rol van ‘choreographer’. Het contact tussen slachtoffer en 

breeder  is niet verhuld, maar vaak wel de  identiteit achter de breeder.  In die zin 

komt zijn gedrag volstrekt overeen met dat van de groomer. Het contact is virtueel 

en vindt uitsluitend op afstand plaats. Het  is primair gericht op het overhalen van 

het kind (als dat lukt, levert het een vorm op van positieve zelfbevestiging) en het 

bevredigen  van  een  behoefte  aan  afbeeldingen  van  naakte  kinderen,  seksuele 

handelingen die door die kinderen worden verricht en/of het  tonen van seksuele 

handelingen  die  de misbruiker met  zichzelf  verricht  (een meer  exhibitionistische 

vorm). Verspreiding van het beeldmateriaal is geen primair motief. De breeder lijkt 

op  wat  Salter  (2003)  noemt  de  ‘Virtual  offender’  waarvan  een  beschrijving  is 

opgenomen in het kader op de volgende pagina.  

 

Young (2005, pp. 11‐14) redeneert volgens een soort steppingstone benadering dat 

de  ‘virtual offender’ de rollen opvolgend doorloopt, met  in elke  fase een bepaald 

type  afhankelijkheid  van/verslaving  aan,  het  internet. Nadat  aanvankelijk  sprake 

was van ‘discovery’, gaat de internetverslaafde over op ‘experimentation’, wat leidt 

tot ‘escalation’en ‘compulsion’, om te eindigen met ‘hopelessness’.  
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Behaviour virtual offenders 

Profiling online sex offenders, cyber-predators, and pedophiles

“Virtual Offenders are generally forthcoming about their true age, appearance, and 
identity. Virtual Offenders scan the room and randomly chat with various people 
rather than trying to cultivate an intimate online relationship, and they are explicit 
about their intentions to role-play sexual fantasies involving minors. They may 
bluntly ask about prior sexual experiences or for the person’s measurements within 
the first few seconds of a virtual meeting, suggesting that they believe they are 
talking with fellow adults. This type of questioning would typically scare away a 
child. Instead of “grooming” behavior, their conversations are often detached and 
stilted. Virtual Offenders tend to forget their place in the conversation often because 
he is chatting with multiple users simultaneously, forget the person’s name or 
physical description, interrupt the chat conversation because he took a phone, or 
abruptly end the chat conversation….. a Virtual Offender might be arrested for 
possession of child pornography but only a small percentage of the total collection is 
related to children. This distinction is not to minimize the criminal offense or its 
impact towards children, but more to contrast the behavior between these types of 
offenders.”  

Bron: Young, 2005 

 

‘Choreographer’ (groomer) 

De choreographer is uit op een feitelijke ontmoeting met het slachtoffer zoals in de 

strafbaarstelling van grooming als element van het strafbaar feit is opgenomen. Die 

ontmoeting  staat  vooral  in  het  teken  van  handelingen  die  het  kind  bij  zichzelf 

uitvoert, variërend van naakt of expliciet erotisch poseren tot en met het verrichten 

van seksuele handelingen als masturbatie. De choreographer neemt zelf niet deel 

aan die handelingen en volstaat met het geven van aanwijzingen en het vastleggen 

van de handelingen op beeld. Verspreiding van het materiaal onder derden is mede 

een motief. 

 

‘Performer’ 

De performer is een choreographer die expliciete seksuele handelingen met zichzelf 

verricht ten tijde dat het kind dat ook bij zichzelf doet. Tussen hen vindt geen fysiek 

seksueel  contact  plaats.  De  performer  legt  beide  handelingen  vast  zonder 

herkenbaar in beeld te verschijnen. Verspreiding van het materiaal onder derden is 

mede een motief. 

 

‘Assailant’ 

In  de  rol  van  de  performer  vond  er  geen  daadwerkelijk  geslachtsverkeer 

gemeenschap plaats  tussen misbruiker en het kind en  in de rol van assailant wel. 

Het  beeld wordt  vastgelegd mede met  als  doel  om  te worden  verspreid  onder 
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derden.  De  eerder  aangehaalde  Belgische  misbruiker  Pascal  Taveirne  liet  zich 

herhaaldelijk filmen terwijl hij zijn minderjarige dochters misbruikte. Hij ’verhuurde’ 

de  kinderen  ook  aan  andere  pedofielen  (De  ’operatie  Koala’  ‐  Pascal  Taveirne  ‐ 

Sergio Marzola, 2007). 

 

‘Sadist’ 

De sadist  is een assailant die het kind blootstelt aan ander  lichamelijk geweld dan 

uitsluitend geslachtsverkeer of aan seksuele handelingen met dieren. Een belangrijk 

onderdeel van de kick van de  sadist bestaat uit het verdriet en de angst van het 

onderworpen  kind. We  vooronderstellen dat  sadisten die  in de  volwassen porno 

actief  zijn  gezien  hun  beperkte  scrupules,  ook  een  grote  kans  lopen  om  in  de 

kinderporno actief te zijn.  

 

Onze indeling in misbruikrollen is primair gebaseerd op het type activiteit (‘action’) 

van  de misbruiker  en  ook  van  het  slachtoffer. De  andere  variabelen  kleuren  de 

Gradaties in de rol van feitelijk misbruiker (abuser) 

          
Feature 
Sub-role 

Awareness 
of the 
victim 

Contact Action 

Nature of 
conduct* Sexual 

interest* 

Identity 
con-
ceal-
ment* 

Recording 
gain 

Voyeur None 
Real, 
unsuspec-
ted 

Peep 
Situa-
tional 

(partial) 
Nudity 
(inclusive) 

Open 
Personal 
use 

Breeder 
Low/ 
medium 

Virtual, 
unsuspec-
ted 

Watch 
Situa-
tional 

Nudity, 
masturbation 
(inclusive) 

Hidden 
Personal 
use 

Choreo-
grapher 

Medium/ 
high 

Real Watch Chronic 
Seksual acts, 
masturbation 
(exclusive) 

Hidden 

Personal 
and like 
minded 
use 

Performer High Real 
Demon-
strate 

Chronic 
Seksual 
performance 
(exclusive) 

Hidden 

Personal 
and like 
minded 
use 

Assailant 
High/ 
extreme 

Real 
Partici-
pate 

Chronic 
Intercourse 
(exclusive) 

Open 

Like 
minded 
and 
commer-
cial use 

Sadist Extreme Real 
Partici-
pate and 
beating 

Chronic 

Intercourse, 
dominance, 
cause of 
grieve 
(inclusive) 

Open 

Like 
minded  
and 
commer-
cial use 

De drie met een asterisk gemerkte gradaties zijn naar analogie van Young, 2005, p. 8. 
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hoedanigheden in, maar er hoeft niet absoluut aan te worden voldaan wil er sprake 

zijn van bijvoorbeeld ‘breeding’. Uit de gesprekken met respondenten bleek dat het 

commerciële  aspect  door  hen  als  een  soort  indicator werd  gezien  voor  verdere 

typering van het misbruik. De volgende hypothesen komen daaruit voort.  

 

 “Misbruikers in de professionele productie van kinderporno die kinderen misbruiken 

voor het geld zijn wat betreft seks echte alleseters. Deze misbruikers hebben al in de 

pornoscene  gewerkt  of  hebben  via  contact  of  misbruiknetwerken  deze  rol 

aangenomen.” 

“De misbruikers die puur voor eigen genot misbruiken, zijn tegelijkertijd ook zelf de 

producent en cameraman/ fotograaf, wanneer zij van dat misbruik beeldmateriaal 

maken. De aard van het misbruik is bij deze daders extremer dan bij de misbruikers 

die  voor  geld misbruiken. Gewelddadig misbruik  is  een  indicatie  voor misbruik  in 

familiekring.”  

 

De auteur van “An insight into child porn” (2009) beschrijft hoe in de periode dat hij 

deel  uitmaakte  van  de  scene,  een  ontwikkeling  in  het misbruik  plaatsvond  van 

toenemend geweld.  

 

Misbruikers  van  kleine  kinderen  zijn  vaak  ernstig  gestoord  in  hun  seksuele 

ontwikkeling. Zij hebben als kind geen band opgebouwd met hun ouders en missen 

de  sociale  vaardigheden  om  persoonlijke,  intieme  relaties  aan  te  gaan  met 

leeftijdgenoten. Volgens  Frenken  is 40  tot  50 procent  van  alle plegers  zelf  in de 

jeugd seksueel misbruikt (2001). Farella komt op basis van cijfers uit de Verenigde 

Staten  uit  op  40  tot  80  procent  (2002).  De  historische  populatie  van mogelijke 

bekende  jeugdige  slachtoffers  van  verkrachting,  zou  als  start  kunnen  worden 

gebruikt voor bijvoorbeeld een administratief (internetgerelateerd) zoekproces. 

 

 “Slachtoffers van kindermishandeling of incest hebben een grotere kans om zelf uit 

te groeien tot misbruiker.”  

 

3.23.5 De internet gerelateerde abusers: de ‘Breeder’ en de 
‘Choreographer’  

Van de zes hoedanigheden die qua misbruik zijn onderscheiden, voldoen eigenlijk 

alleen de breeder en de choreographer aan onze benadering van kinderporno als 

internet  gerelateerde  criminaliteit.  Of  anders  gezegd:  de  internetrelatie  maakt 

expliciet  deel  uit  van  deze  twee  misbruikrollen.  In  stap  4  uit  de  MO  van  het 

kinderpornoproces zijn de groomingactiviteiten al toegelicht. Daaraan voorafgaand 
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en  opvolgend  zijn  hypothesen  gepresenteerd  die  op  meerdere  rollen  van 

toepassing zijn, waaronder op de detectie van de groomer. Deze hypothesen over 

identificatie van rollen op basis van primary en secondary accounts, nicknames en 

verhullingsmehoden,  worden  hier  niet  herhaald.  We  voegen  er  specifieke 

hypothesen aan  toe die uitgaan van de  rol van de breeder/choreographer en de 

relatie naar internet. 

 

De  breeder  en  de  choreographer  gebruiken  het  internet  vooral  voor  chat  (via 

instant messaging  en  social  networksites)  en  voor mail.  Dat  levert  globaal  drie 

invalshoeken op voor mogelijke detectie:  

 de inhoud van de communicatie; 

 de  specifieke  context  waarin  de  communicatie  plaatsvindt  (type  sites, 

profielen, nicknames,avatars), en 

 de brede context van het soort internetgedrag als geheel. 

 

Deze driedeling is een verdere uitsplitsing van wat Kontostathis et al. (2009) zien als 

“….two different approaches  to detection of  cyberpredator  communications. The 

first  uses  a  bag  of  words  approach  and  a  standard  statistical  classification 

technique.  The  second  leverages  research  in Communications  Theory  to develop 

more sophisticated features for input to the classifier.” 

 

Inhoud van de communicatie 

Nog  afgezien  van  de moeilijkheid  om  encrypted  en  gefragmenteerd  chatverkeer 

inhoudelijk  te  monitoren,  biedt  de  inhoud  van  boodschappen  theoretisch 

aanknopingspunten om de breeder  te onderscheiden van de gemiddelde chatter. 

Die inhoud kan indirect een indicatie zijn voor breeding, de feitelijke leeftijd van de 

groomer en het stadium of de aard van die breeding. 

 

“Het Nederlands taalgebied  is niet zo groot. Nederlandse slachtoffers zullen vooral 

ook door Nederlandse breeders worden benaderd.”  

 

“De  kennis  van  vreemde  talen  onder  Nederlanders  is  gemiddeld  vrij  groot. 

Nederlandse  breeders  en  choreographers  beperken  zich  niet  tot  Nederlandse 

slachtoffers.” 

 

“Een  breeder  zal  vermeende  leeftijd  en  interesses  voorwenden  naar  gelang  het 

slachtoffer waarop hij zijn overtuigingsstrategie loslaat.” 

 

“Communicatie  waarbij  de  ene  partij  zich  bedient  van  chattaal  als  gebruikelijk 

onder jongeren en de andere partij niet, duidt op een gesprek tussen jongere en een 
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volwassene ouder dan ongeveer 30 jaar.” 

 

“Als  in  vrijwel  al  het  chatverkeer  van  dezelfde  oudere  persoon  (zich  al  dan  niet 

bedienend  van  verschillende  profielen)  met  andere  jonge  personen  dezelfde 

seksueel geladen begrippen voorkomen of na enige tijd voorkomen, is er sprake van 

breeding.” 

 

Als  een  slachtoffer  communiceert met  een  ouder  iemand,  dan  zal  zij  of  hij  zich 

waarschijnlijk minder  bedienen  van  chattaal  omdat  de  oudere  dat mogelijk  niet 

begrijpt.  In  dat  geval  zal  het  slachtoffer  uit  andere  chat‐gesprekken met  ‘echte’ 

jongeren  zich wel bedienen van  chattaal. De  leeftijd van ongeveer 30  jaar  is niet 

absoluut  maar  vormt  een  soort  overgang  van  generaties  die  wel  en  niet  zijn 

opgegroeid met intensief chatgebruik.  

 

“Aan  de  hand  van  het  chattaalgebruik  is  een  specifieke  achtergrond  van  de 

breeder/choreographer af te leiden.” 

 

Een  gamer  heeft  een  ander  taalgebruik dan  een  hacker,  een  systeembeheerder, 

een  internetmarketeer,  een  webdesigner  of  een  graphic  designer.  Dat  biedt 

wellicht aanknopingspunten om bepaald  chatgedrag  toe  te  schrijven aan  iemand 

met een specifieke achtergrond. 

Voorbeelden van chat acroniemen en hun betekenis  

Seksueel getint Protectie getint Algemeen 

GNOC 
Get naked on webcam 

CD9 
Code9: Parents are 
around 

CU 
See you 

DUM Do you masturbate? PAW Parents are watching hst Hoe is het? 

Lol Laugh Out Loud   KPC Keeping parents clueless wiw Was ik weer 

ASL Age/sex/location MOS Mum over shoulder GFI Geen flauw idee 

KFY Kiss for you P911 Parent alert g2g got to go 

LMIRL Let’s meet in real life PIR Parent in room W8ff Wacht even 

RUH 
Are you horny? 

POS 
Parent over shoulder 

LMIRL 
Let’s meet in real 
life 

GYPO Get your pants off PAR Parents are listening   

Bronnen: www.netlingo.com/top50teens.cfm; www.members.quicknet.nl/sdebest/IE4/Acroniemen.html; 
www.computerwoorden.nl/chattaal--h.htm  

 

“Het  in  de  communicatie  met  jongere  chatters  gebruiken  van  seksueel  getinte 

acroniemen/woorden, of van acroniemen/woorden die appeleren aan de noodzaak 
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tot geheimhouding, levert een red flag op.”  

 

Een breeder/choreographer doet op  twee verschillende manieren een beroep op 

diens  slachtoffer:  om mee  te  gaan  in  het  als  onschuldig  voorgestelde  seksuele 

gedrag en om de ouders/verzorgers onwetend  te  laten van het contact. Dat  leidt 

tot specifiek woordgebruik of tot specifieke acroniemen, aan zowel de zijde van het 

slachtoffer  als  de  breeder/choreographer.  In  het  geval  deze  dwang  of  chantage 

gebruikt, wordt het taalgebruik nog specifieker. 

 

“De inhoud van het chatbericht indiceert ook de mate van dwang door het gebruik 

van specifiek dreigend of chanterend taalgebruik.” 

 

“Al of niet in combinatie met dit type gewelddadige chat zullen we ook een bepaald 

gedrag bij het slachtoffer zien zodra het zich stoort aan het gedrag van de breeder: 

 direct na het online verschijnen van de breeder gaat het slachtoffer offline; 

 het slachtoffer banned de breeder; 

 het slachtoffer neemt nooit zelf het initiatief tot een chat of tot mailverkeer 

met de breeder; 

 het slachtoffer ‘verweest’ het eigen account (logt niet meer in), of 

 het slachtoffer kiest een nieuwe  nickname, e‐mailadres en profiel.” 

 

Dit  type  slachtoffergedrag  indiceert  mogelijk  voor  betrokkenheid  in  een 

internetrelatie die vervelend wordt gevonden. Aanvullende hypothesen zijn nodig 

om dit gedrag exclusief  te kunnen  toeschrijven aan breeding of aan bijvoorbeeld 

cyberstalking of cyberbullying. 

 

Een groomer bouwt een  relatie  langzaam op. Er zit een zeker  tijdsverloop  tussen 

het  eerste  contact  met  een  nieuwe  chatter  en  het  verschijnen  van  bepaalde 

seksueel getinte termen in het chatverkeer. 

  

Context rond de communicatie  

De  inhoud van chatberichten  is moeilijk realtime te monitoren en zal meestal pas 

achteraf  kunnen  worden  gebruikt  om  een  bepaalde  bulk  aan  chatberichten  te 

analyseren.  Anders  is  dat  voor  de  context  rondom  de  communicatie,  zoals  het 

aantal nicknames/avatars waarvan eenzelfde gebruiker zich bedient, het aantal en 

mogelijk tegenstrijdige profielen, het aantal profielsites waarop men actief is etc. In 

stap 2a  en 2b  van de MO‐beschrijving  van  kinderporno  zijn hiervan  al  algemene 

hypotheses  genoemd  die  ook  opgaan  voor  de  breeder/choreographer.  Vijf 

nicknames is volgens respondenten voor een breeder overigens niet ongewoon. 
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 “Nicknames verschillen meestal maar een paar letters van elkaar of ze zijn dezelfde 

met  een  verschillend  cijfer  of  ze  hebben  dezelfde  categorale  kenmerken  (film‐  of 

muziekkarakters  bijvoorbeeld).  Een  bepaalde  nickname  kan  gekoppeld  zijn  aan 

bepaalde  internethandelingen. Men neemt niet  een geheel andere  identiteit aan, 

maar in bepaalde contacten voert men een specifieke identiteit (op forum x is men 

‘Bootinbull’ en op social networksite Hyves is men bijvoorbeeld ‘Pencil Eye Pete’.” 

 

Wij  noemen  de  momenten  waarop  van  identiteit  wordt  gewisseld  conversie‐

momenten. Voor identiteitsvaststelling en gedragsdetectie zijn ze relevant wanneer 

verschillende  gegevens uit meerdere  identiteiten/profielen  van dezelfde persoon 

dankzij die conversie kunnen worden gecombineerd. 

 

Young  (2005) maakt onderscheid  tussen  ‘virtual offenders’  (vergelijkbaar met de 

‘voyeur’  uit  onze  indeling)  en  de  ‘classic  offender’  (vergelijkbaar  met  de 

‘breeder/choreographer’). Zijn beschrijving van de  laatste  categorie verklaart ook 

onze  keuze  voor  de  naam  ‘choreographer’.  “Classic  Offenders  are  skilled 

manipulators who disguise their true  identity online and hide their true  intentions 

(Farella, 2002). Classic Offenders pose as young  children  themselves  through  the 

use of handles such as ‘John12’ or ‘Claire10’  in order to gain trust and acceptance 

from  the  other  children  in  the  room.  Typically,  they  prey  on  children who  feel 

misunderstood  and  are more  vulnerable  to  develop  a  friendship  online  (Salter, 

2003). Classic Offenders offer  attention missing  in  the  child’s  life  and mirror  the 

child’s interests, such as agreeing to also like their favorite music or hobbies.” 

 

“Als  chattaalgebruik  een  hogere  leeftijd  indiceert  dan  blijkt  uit  het  bijbehorende 

profiel, levert dat een red flag op. Houdt zo iemand er meerdere profielen op na met 

onderling tegenstrijdige leeftijden dan neemt de verdenking toe.” 

 

“Als dezelfde persoon die zich uitgeeft voor jongere actief is op meerdere profiel‐ of 

game sites die zich richten op jongeren als doelgroep, dan levert dat een red flag op. 

De  verdenking  neemt  toe  als  die  persoon  zich  bedient  van  verschillende, 

tegenstrijdige, profielen.” 

 

Algemene internetparameters 

Nog  een  abstractieniveau  hoger  dan  de  context  van  chat‐  of mailcommunicatie, 

levert  het  internetgebruik  op  zich  wellicht  indicaties  op  van  breeding. Meestal 

zullen de uitkomsten van verschillende hypothesen in dat geval met elkaar worden 

gecombineerd. Parameters als het verbergen van het IP‐adres, bulletproof hosting, 

hoge  chat‐intensiteit,  tijdstip  van  internetgebruik  overeenkomend  met  actieve 

periode van  jongeren, chatsites als meest bezochte  internetsites etc., kunnen dan 
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duiden in een bepaalde richting. 

 

Een belangrijke determinant van het gedrag van de breeder/choreographer is diens 

chatpatroon  en  daarmee  de  accounts  die  hij  heeft  bij  social‐netwok‐  en  instant 

messaging sites. Hij heeft er belang bij om de kans op ontdekkking van degene die 

achter  die  accounts  schuil  gaat  klein  te  houden.  Dat  bereikt  hij  o.a.  door  het 

verbergen  van  zijn  IP‐adres.  In  de  beschrijving  van  de  stappen  1  en  2a  van  het 

kinderpornoproces werd gememoreerd dat de eerste schreden van een gebruiker 

op  het  internet  met  behulp  van  diens  ‘primairy  account’  onbeschermd 

plaatsvinden. Daarna kiest men een bepaalde vorm van afscherming zoals IP‐hiding. 

De  fase waarin het primaire account nog niet  is verborgen, kan zijn gebruikt voor 

het  aanleggen  van meerdere  (secundaire)  accounts  als  bijvoorbeeld  Hotmail  of 

Gmail  adressen,  profielsites  (Hyves,  Sugababes,  Facebook)  en modellensites. Dat 

biedt  mogelijkheden  voor  detectie  van  verschillende  rollen  die  in  relatie  tot 

kinderporno zijn onderscheiden, waaronder die van breeder, choreographer en van 

de nog te bespreken addict, collector en exchanger. 

 

“Door van de secundaire accounts na te gaan op welke, nadien verborgen, primaire 

IP‐adressen ze oorspronkelijk zijn geregistreerd, beschikt men voor een deel van de 

populatie  over  diens  internetidentiteit(en).  Van  die  identiteit(en)  kan  vervolgens 

worden nagegaan in hoeverre ze nog actief is/zijn, op welke manier ze actief is/zijn 

(frequentie) en welk profiel eraan is gekoppeld.” 

 

“Als  iemand  met  een  verborgen  IP‐adres  er  meerdere  profielen  op  meerdere 

profielsites  op  na  houdt  waarvan  de  profielen  onderling  tegenstrijdigheden 

vertonen, levert dat een red flag op.”  

 

“Als de tijdsduur tussen het moment waarop het primaire IP‐adres is geregistreerd 

en het moment van de  laatste gecheckte activiteit van een bijbehorend secundair 

account,  groter  is  dan  de  leeftijd  die  de  gebruiker  in  zijn  meerdere  profielen 

suggereert, dan is dat een rechtstreekse verwijzing naar pedoseksueel gedrag.”  

 

Ter  illustratie een voorbeeld van deze hypothese. Stel via een  IP‐adres  is 10  jaar 

geleden een primair account afgesloten,  terwijl degene die bij dat  IP‐adres hoort 

zich  10  jaar  na  datum  op  een  profielsite  uitgeeft  voor  een  14‐jarige.  Dat  zou 

impliceren dat deze 4 jaar was toen ‘hij’ het primaire account aanvroeg. 

 

Hierbij moet wel een belangrijke kanttekening worden geplaatst. Ook gezinsleden 

kunnen van dezelfde computer met hetzelfde  IP‐adres gebruik maken, dus er zijn 

nog  aanvullende  parameters  nodig  om  uit  te  sluiten  dat  de  kinderen  niet  per 
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ongeluk  achter  de  secundaire  accounts  schuil  gaan. Maar  dat  is mogelijk  uit  de 

profielinformatie te herleiden. 

 

Als laatste houvast kan van een primair account voordat het is verborgen, wellicht 

nog worden nagegaan wat het surfgedrag  is geweest en op welke  trefwoorden  is 

gezocht. Het  succes daarvan  zal afhangen van de  tijd dat het  surfgedrag door de 

provider wordt bewaard.  

 

“Is het surf‐ of zoekgedrag van een primair account, voordat het is verborgen, aan 

kinderporno  te  relateren, dan  levert dat een duidelijke  red  flag  (en wellicht meer) 

op.”  

 

Bovendien kan dan binnen de populatie een scherper onderscheid worden gemaakt 

naar  wel  en  geen  gebleken  relatie  naar  kinderporno.  Uit  het  surfgedrag  kan 

overigens  ook  blijken  dat  iemand  op  zoek  is  naar  specifieke  software  om 

bijvoorbeeld encryptie toe te passen. 

Al  deze  hypothesen  kunnen  leiden  tot  een  inzicht  in  de  belangstelling  voor 

kinderporno, maar alleen het gedrag op profielsites geeft iets weer van waaruit de 

betrokkenheid bij kinderporno zou kunnen bestaan (in casu bijvoorbeeld breeding 

al dan niet gevolgd door meer). 

 

Specifiek voor downloaders kan gelden dat ze wellicht ook zonder IP‐adres kunnen 

worden  gedetecteerd.  Althans  kunnen  worden  teruggebracht  tot  een  populatie 

waarbinnen een aantal van hen zeker zal voorkomen.  

 

“Een downloader zal zich van anderen onderscheiden basis van de  frequentie van 

periodieke betalingen die worden gedaan via een zogenaamde billing company en 

de hoogte van de betaalde bedragen.”  

 

Ongetwijfeld zullen er ook andere redenen kunnen zijn om van een billing company 

gebruik te maken, maar het  leidt minimaal tot een red flag. Het  is bovendien een 

mogelijke  recidive‐indicator  van mensen  die  op  een  of  andere wijze  eerder  zijn 

geassocieerd  met  kinderporno.  Het  betalingsgedrag  via  billingscompanies  zou 

recidive kunnen indiceren. 

 

“Breeders  en  choreographers  zullen beschikken over meerdere  verschillende doch 

sterk op elkaar lijkend accounts op profielsites.”  

 

Voor  een  gewone  gebruiker  is  het  al  ingewikkeld  genoeg  om  er  één  of  twee 

profielen op na te houden, dus het hebben van meer dan vier à vijf accounts zou 
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kunnen indiceren voor atypisch gebruik. 

 

In  de  literatuur  wordt  gedrag  dat  samenhangt  met  breeding,  grooming  of 

downloading  vaak  gekoppeld  aan  sociaal weinig  actieve,  alleenstaande mannen, 

met een onvermogen om relaties aan te gaan (Van Wijk, Nieuwenhuis, & Smeltink, 

2009,  pp.  43‐49).  Dits  soort  achtergrondkenmerken  is  vaak  niet  administratief 

detecteerbaar is, kan wel leiden tot hypothesen als onderstaande waarbij voor het 

verbergen  van  het  IP‐adres  ook  andere  internetparameters  kunnen  worden 

ingevuld. 

 

“Alleenstaande mannen/mannen boven de 30  jaar die sinds hun 15e op hetzelfde 

adres wonen als waar ook een of beide ouders woont en die hun  IP‐adres hebben 

verborgen, levert een red flag op.”  

 

3.23.6 De ‘Distributor’ 

In vroegere tijden van fysieke distributie van banden en DVD’s moest kinderporno 

worden gedupliceerd en daarna verspreid onder de wederverkopers. Met de komst 

van het internet en de digitalisering aan de bron van foto’s en films, is deze functie 

weggevallen. Voor een deel  is de  verspreiding overgenomen door de  liefhebbers 

zelf via nieuwsgroepen, peer‐to‐peer netwerken, fora, e‐mail, chatchannel etc. 

 

Ondertussen  is  de  behoefte  aan  verspreiding  van  vooral  nieuw  materiaal  en 

professionele films waarvoor moet worden betaald, gebleven. Die functie wordt nu 

mogelijk vervuld door de distributeurs van het  fysieke materiaal van vroeger. De 

postorderbedrijven bijvoorbeeld en de toeleveranciers van seksshops in met name 

het  segment  van  ‘bestiality’  en  andere  extremiteiten.  Waar  distributeurs  toen 

weinig  scrupules  hadden  om  dit  materiaal  te  verspreiden,  hebben  ze  dat  nu 

waarschijnlijk  ook  niet. Ondertussen  is  het  klantenbereik  dankzij  internet  enorm 

toegenomen. 

 

“De  vroegere  postorderbedrijven  en  distributeurs  van  vooral  de  meer  extreme 

pornovideo’s  en  latere  DVD’s  zitten  nu  in  de  distributie  van  hetzelfde materiaal 

maar dan via internet.”  

 

De  oude  rotten  in  het  vak  vormen  een  startpopulatie met  behulp waarvan  het 

toetsen van andere hypothesen wordt vergemakkelijkt. Hun kennis van klanten was 

ook in de virtuele wereld geld waard en die klantenkring nam alleen maar toe met 

het  afnemen  van  de  drempels  om  kinderporno  in  huis  te  halen.  Voor  de 
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distributeur had het  internet  veel  grotere  consequenties dan  voor de producent 

voor wie  in het productieproces  in wezen niet veel  is veranderd. Om de slag naar 

de  nieuwe  vormen  van  afnemen  via  internet  te  maken,  was  de  producent 

afhankelijk  van  zijn  distributeur.  Die  legde  zich  noodgedwongen  toe  op 

internetmarketing.  In eerste  instantie via spam en vervolgens via webvertizing en 

(al  dan  niet)  misleidende  links.  Stap  15  van  de  kinderporno  MO  laat  de 

verschillende vormen zien waarin kinderporno wordt verspreid. De distributeur  is 

daarin een spin in het web en weet zijn weg te vinden naar specifieke chatchannels, 

fora en nieuwsgroepen. Niet om daar rechtstreeks materiaal op te plaatsen, maar 

om mensen te lokken naar sites waar het materiaal kan worden verkregen. Achter 

de manieren waarop dat lokken gebeurt, gaat een eigen marketingstrategie schuil. 

Vier basiselementen lijken zich daarin af te tekenen: 

 misleiding waardoor  de  nietsvermoedende  klant  ergens  anders  uitkomt  dan 

was verwacht in de hoop dat er altijd een paar blijven hangen; 

 meeliften  op  de  belangstelling  van  klanten  aan  veel  en  extreme  porno 

waaronder kinderporno (ook wel de ‘alleseters’ genoemd); 

 voortborduren  op  de  belangstelling  van  de  vaste  klanten  naar  nieuwe 

kinderporno, en 

 meeliften op de grote belangstelling voor o.a.  ‘teen‐porn’ waarbij de  leeftijd 

van het slachtoffer ouder dan 16 of 18 wordt voorgewend.  

 

“De  distributeur  beschikt  over  meerdere  sites  (legale  en  illegale),  meerdere 

domeinnamen en vermengt legale porno met illegale. Zeker de illegale sites worden 

bulletproof  gehost  zonder  herleidbaarheid  naar  de  distributeur.  De  grote 

hoeveelheid  traffic  en  de  noodzakelijke  uptime‐garantie  vragen  een  deugdelijke 

infrastructuur. De distributeur betaalt daarvoor aan derden (facilitators).” 

 

“De ontwikkeling van de activiteiten van de distributeur en aanknopingspunten voor 

diens huidige illegale handel, zijn af te leiden uit de historische ontwikkeling van de 

domeinnamen die hij bezit of bezat. Een aantal jaren geleden was afscherming nog 

niet zo ver gevorderd als nu. Domeinnamen werden toen directer gekozen in relatie 

tot het type product dat werd aangeboden.” 

 

Van  een  aantal  vroegere  distributeurs  is  op  basis  van  domeinnamen, maar  ook 

reisgedrag  en  investeringsgedrag  na  te  gaan  hoe  en  waartoe  ze  zich  hebben 

ontwikkeld.  

 

Een  belangrijke  taak  van  de  distributeur  is  het  onderhouden  van  het 

betalingsverkeer zoals hij dat al  jarenlang heeft gedaan. Eerst achter de toonbank 

of via het postorderbedrijf en daarna via het internet. Als grote klant van meerdere 
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billing  companies  (ook  hij  doet  aan  risicospreiding)  worden  alle  aankopen  per 

definitie  geregistreerd  als basis  voor provisie.  Er  is  een  constante,  automatische, 

gegevensstroom  tussen de distributeur, de billing  company  en de downloadsites 

over  betalingen,  het  goedkeuren  van  downloads  na  betaling,  het  genereren  van 

downloadcodes en de feitelijke downloads.  

 

De distributeur onderscheidt  zich waarschijnlijk ook door de  (ruime) hoeveelheid 

adspace die hij  inkoopt op blogs en fora; bij voorkeur op sites waar potentiële en 

feitelijke klanten zich ophouden47. Waarschijnlijk doet hij dit getrapt aan het eind 

van  een  keten  van  de  ene  aanbieder  naar  de  andere.  Omgekeerd  verkoopt  hij 

waarschijnlijk ook adspace op de eigen sites aan derden. Al met al vraagt ook dat 

om een behoorlijke administratie. 

 

3.23.7 De ‘Spectators’: de ‘Sightseer’ en de ‘Addict’  

Een aantal mensen misbruikt om in de eigen behoefte te voorzien, terwijl anderen, 

inclusief de producent  en de distributeur,  zich  richten op  een  zo breed mogelijk 

publiek van consumenten. In stap 9 en 10b van de MO‐beschrijving zagen we welke 

diensten worden aangeboden: foto’s, films, live‐view, games, patches en overigens 

ook  verhalen.  In  de  onderzoeksliteratuur  komen  we  de  afnemers  van  deze 

producten onder verschillende benamingen  tegen zoals online‐predator, pedofiel, 

traveler,  hands‐off  offender,  downloader,  verzamelaar  etc.  Het  hanteren  van 

dezelfde  namen  betekent  overigens  niet  dat  daaronder  in  verschillende 

onderzoeken  en  in  de  praktijk  ook  hetzelfde  wordt  verstaan  zo  blijkt  uit  een 

vergelijking  van  Beech  et  al  uit  2008  (aangehaald  in  Van Wijk,  Nieuwenhuis,  & 

Smeltink, 2009, p. 85). 

 

Het  past  in  onze  functionele  benadering  om  niet  uit  te  gaan  van  een  bepaalde 

achterliggende  geaardheid  van  een  dader maar  van  gedragskenmerken  die  vaak 

samenhangen  met  zijn  rol,  ongeacht  op  welke  achtergrond  die  zijn  terug  te 

voeren48.  Het  doel  is  om  zoveel  mogelijk  discriminerende,  en  in  beginsel 

administratief  detecteerbare,  gedragsvariabelen  in  te  sluiten.  In  §  3.23.4  is  een 

indeling geïntroduceerd van daders die feitelijk misbruiken. Om de afnemers van de 

                                                                 
47
 Een zoekopdracht op Google naar “extreme porn” leverde 16.300.000 hits op. 

48
  Tenzij  deze  kenmerken  kunnen  worden  benut  voor  het  administratieve  zoekproces  of  voor  het 

interpreteren  van  de  uitkomsten  van  het  administratieve  zoekproces.  De  kwalificatie  ‘pedofiel’ 

bijvoorbeeld geeft als  zodanig weinig houvast, maar kan wel bijdragen aan de  samenstelling van een 

startpopulatie.  
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producten  die  op  basis  van  dat  misbruik  zijn  vervaardigd  van  deze  daders  te 

onderscheiden, valt een aantal van de gangbare verzamelbenamingen af. Met het 

internet  gerelateerde  consumentengedrag  als  uitgangspunt  en  de  insteek  om 

dergelijk  gedrag  zoveel  mogelijk  administratief  te  detecteren,  hebben  wij  de 

‘consumenten’  die  niet  feitelijk  misbruiken  ingedeeld  volgens  de  belangrijkste 

determinanten van hun  internetgerelateerde gedrag: het  surfen, het downloaden 

en het uitwisselen. Dat  levert drie  ‘ideaaltypische’  rollen op die achtereenvolgens 

worden beschreven: de spectator, de collector en de exchanger.  

 

De ‘Spectator’ 

De  spectator  is  iemand  die  graag  kijkt  naar  jeugdig  naakt.  Hij  zoekt  en  kijkt 

voornamelijk naar minder extreme vormen van misbruik, zoals poserende kinderen 

waarbij de nadruk op de geslachtsdelen ligt. Hij lijkt op wat Krone (2005) aanduidt 

als de  ‘non‐secure collector’, alleen staat het verzamelen en bewaren niet voorop 

maar  het  steeds weer  voorzien  in  nieuwe  prikkels.  Hij  downloadt wel, maar  de 

spectator is gauw verveeld en ververst het materiaal voortdurend. Hij surft veel aan 

de hand van termen die overeenkomen met zijn seksuele belangstelling (pre teen, 

teen,  barely  legal,  schoolgirl,  collegegirl).  Hij  ontplooit  deze  activiteiten  na 

werkuren,  in  ieder geval  ‘s avonds of  ‘s nachts. Hij koopt  in beginsel geen porno 

maar maakt gebruik van alles wat gratis  is te vinden. Hij maakt niet actief deel uit 

van de ‘scene’ en neemt alleen deel aan fora als ze een lage instapdrempel hebben 

en er materiaal is te vinden. De rol van spectator kent twee uitersten: de sightseer 

en de addict.  

 

De ‘Sightseer’ 

De nieuwsgierige  is een  letterlijke  ‘site‐seer’. Hij wordt  aangetrokken door  jonge 

vrouwen (of door jonge mannen) die ouder lijken dan ze zijn en komt vooral terecht 

bij 14  jaar en ouder. Het  is minder de  leeftijd die er toe doet als wel een bepaald 

jong voorkomen. Hij heeft niet een uitsluitende voorkeur voor kinderen, maar  zij 

maken wel belangrijk deel uit  (‘inclusive’; Young, 2005) van zijn belangstelling. Hij 

zit op een soortgelijk niveau als de voyeur. De combinatie van de rol van voyeur en 

nieuwsgierige  zal  zich  in  de  praktijk  vaker  voor  doen.  Bij  de  nieuwsgierige  sec, 

ontbreekt een  rechtstreeks contact met of de nabijheid van het slachtoffer. Hij  is 

daar  ook  niet  op  uit.  Hij  is  niet  actief  in  chatrooms  met  jonge  kinderen.  Wel 

fantaseert hij over seks met pubers. 

 

“Het  surf‐  en  kijkgedrag  van  een  nieuwsgierige  bestaat  uit  een  combinatie  van 

gewone pornosites met de nadruk op teensites, en kinderpornosites.” 

 

De nieuwsgierige surft op alle trefwoorden die hij maar kan bedenken; als ze maar 
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in relatie staan tot jonge jeugdige vrouwen. Hij klikt van de ene website door naar 

de  andere.  Hij  komt  met  kinderporno  in  aanraking  via  gewone  pornosites  of 

doordat hij gewone porno downloadt waar dan per ongeluk ook kinderporno bij zit. 

Hij  reageert  ook  graag  op  pornospam  en  suggestieve  links,  benieuwd  naar  het 

verrassende.  Zijn  computer  bevat  nogal wat  spyware  die met  al  dat  site‐bezoek 

binnenkomt. Hij heeft beperkte  technische kennis en zal daarom ook gemakkelijk 

door de mand vallen omdat hij veel sporen op internet achterlaat. Hij doet weinig 

aan  beveiliging  en  afscherming.  Hij  heeft  weinig  technische  ICT‐kennis  of 

vaardigheid. De nieuwsgierige betaalt niet voor kinderporno. Hij  ruilt  in beperkte 

mate via  fora met gelijkgezinden met een belangstelling voor  (pre‐) pubers49. Hij 

heeft  een  account  op  sekswebportals  als  adultfriendfinder.com  en 

babewebportal.com,  die  toegang  geven  tot  allerlei  andere  pornosites.  De 

nieuwsgierige  downloadt  niet  veel;  het  meeste  bekijkt  hij  online  volgens  een 

zappend  patroon.  Een  deel  van  de  nieuwsgierigen  behoort  tot  de  categorie  van 

‘gamers’.  Hun  belangstelling  voor  porno  combineren  zij met  hun  belangstelling 

voor het spelen van spellen. 

 

“De nieuwsgierige doet weinig aan afscherming van zijn identiteit en gedrag.” 

 

“De  nieuwsgierige  sightseer  is  te  detecteren  aan  de  hand  van  zijn  IP‐adres  in 

combinatie  met  het  specifieke  surfgedrag  (zoektermen)  en  de  websites  die  hij 

bezoekt.” 

 

“De nieuwsgierige is min of meer geabonneerd op pornospam en zal de aanbieders 

daarvan  niet  hebben  geblacklist  in  het  spamfilter  bij  de  provider  en/of  het 

spamfilter op de eigen computer.”  

 

“De  instellingen  van  de  spam‐blacklist  van  een  nieuwsgierige  verraden  zijn 

specifieke seksuele voorkeur voor jonge vrouwen en pubers.” 

 

“De  browserlijst  met  favorieten  van  de  nieuwsgierige  indiceren  zijn  specifieke 

seksuele voorkeur.” 

 

Van  sightseers  is moeilijk  een  startpopulatie  te maken  die  als  uitgangspunt  kan 

dienen  voor  verdere  deductie.  De  sightseer  is  niet  per  definitie  of  zelfs  niet 

                                                                 
49
 Internet kent vele van dit soort fora met namen als: Joebob's Teen Forum, Fun’s Forum, PeachyForum 

Teen  Models,    Super  Teens  BBS,    OnlyTeens  BBS,  I  Love  Teens  BBS,  Teeny  Orgasm  Forum,  

Heartbreaker’s Forum of Tienermokkels. 
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waarschijnlijk een bekende pedofiel ook al is volgens Seto et al. (2006) het kijken en 

bezitten  van  kinderporno  een  sterkere  indicator  voor  pedofilie  dan  het  fysiek 

seksueel misbruiken  van  kinderen.  Ropelato  (2007)  stelde  vast  dat  verwijzingen 

naar  sex  met  ‘teens’,  tot  de  top  20  van  sex  gerelateerde  internetzoektermen 

behoren  en  qua  zoekgedrag  over  alle  leeftijdsklassen  ongeveer  evenveel 

voorkomen.  De  nieuwsgierige  behoort  dus  niet  bij  voorbaat  tot  een  bepaalde 

selecte  groep.  Op  de  schaal  van  vijf  stadia  van  internetsexverslaving  zoals 

geïntroduceerd op pagina 128,  zit de nieuwsgierige  in de  fase  van  ‘discovery’ en 

‘experimentation’. 

 

De ‘Addict’ 

De addict (verslaafde) was aanvankelijk een nieuwsgierige voor wie het zoeken en 

kijken een obsessie is geworden (compulsion). Het surf‐ en kijkgedrag zijn excessief, 

wat zich uit in de hoeveelheid tijd die op het internet worden doorgebracht en de 

intensiteit waarmee  zoekmachines worden  gebruikt. Aan  de  hand  daarvan  is  de 

verslaafde  ook  te  detecteren  en  te  onderscheiden  van  de  nieuwsgierige.  Het 

internetgebruik  en  het  fantaseren met  behulp  van  kinderporno  zijn  een middel 

geworden  om  zich  prettig  te  voelen.  Daarvan  heeft  de  verslaafde  steeds meer 

nodig,  in toenemende variatie en met een steeds korter effect. Naar analogie van 

Young  (2005)  maakt  de  verslaafde  kans  om  pedofiele  seksuele  fantasieën  te 

internaliseren.  Het  ‘inclusive’  karakter  van  zijn  belangstellling  verschuift  naar 

‘exclusive’50.  Onder  andere  uit  zich  dat  door  een  verandering  in  de  nicknames 

waarvan een verslaafde zich bedient.  

 

“Wijziging  van  een oorspronkelijke nickname naar een  specifieke die  in  (bedekte) 

termen  verwijst  naar  een  bepaalde  seksuele  voorkeur  voor  jongeren,  kan 

belangstelling voor kinderporno indiceren en de mate van verslaving aan die vorm.”  

 

De  tijd  van  experimenteren en ontdekken  is  voor de  verslaafde  voorbij  en heeft 

geleid  tot  een  zekere  tolerantie  en  verzadiging  van  het  ‘gewone  werk’.  De 

aanvankelijke  nieuwsgierigheid  is  geëscaleerd  en  de  aandacht  gaat mede  onder 

invloed  van die  verzadiging  specifieker uit naar materiaal  van  vroege pubers. Als 

gevolg van de afhankelijkheid wordt zoveel mogelijk tijd doorgebracht op  internet 

met weinig gedifferentieerde belangstelling voor andere zaken dan (kinder)porno. 

Grote kans dat de verslaafde ook via een mobiele telefoon het internet bezoekt. In 

de  ‘ideaaltypische  rol’  van  verslaafde  wordt  wel  gedownload  maar  de  ene 

download wordt snel vervangen door de andere. Het  is een beperkte verzamelaar 

                                                                 
50
 ‘Exclusive’ staat voor een exclusieve uitsluitende belangstelling voor kinderporno.  
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omdat  hij  zo  snel  is  uitgekeken  op  het materiaal.  Aan  de  hand  van  de  datum 

waarop bestanden voor het laatst zijn geopend is ook te zien dat oud materiaal op 

enig moment wordt  genegeerd.  Zo  hij  er  al  een  verzameling  op  na  houdt,  dan 

wordt vooral een unieke selectie daaruit gekoesterd. De rol van verslaafde vertoont 

overeenkomsten met de  ‘non‐secure  collector’ uit Krone’s  typologie.  In afwijking 

van de nieuwsgierige, betaalt de verslaafde wel voor kinderporno omdat dit vaak 

de enige manier  is om aan uniek materiaal te komen. Hij neemt ook beperkt deel 

aan fora maar ziet zichzelf niet als pedofiel en houdt dan ook afstand tot de echte 

scene op dit gebied. De addict heeft een account op social network sites maar als 

gevolg van zijn verslaving en behoefte is hij daarop weinig actief.  

 

De  nieuwsgierige  en  de  verslaafde  vormen  een  belangrijke  doelgroep  voor 

distributeurs. Naast hun vaste afzetgebied onder de ‘echte’ pedofielen, vormen de 

nieuwsgierige  en  de  verslaafde  een  veel  grotere  afzetmarkt  van  kinderporno  of 

porno die daar qua  leeftijd van het slachtoffer net tegenaan zit. Zo doet men ook 

voorkomen  dat  een  afgebeeld  meisje  bijvoorbeeld  15  jaar  is  terwijl  ze  in 

werkelijkheid  18  jaar  blijkt  te  zijn. De  opbrengst  komt  voor  de  distributeur  niet 

alleen uit de aanschaf van porno, maar ook uit reclame‐inkomsten via banners en 

webvertenties voor met name porno‐sites. Hoe meer bezoekers of  ‘clicks’ via zijn 

site, des te hoger de inkomsten. 

 

3.23.8 De ‘Collector’ 

Zoals de naam al zegt bestaat de belangrijkste determinant van het gedrag van de 

collector  uit  het  binnenhalen  van  seksueel  gerelateerde  films  en  foto’s  van 

kinderen. Deze dader  is  vooral  geïnteresseerd  in prepuberale  kinderen. Hij heeft 

een  voorkeur  voor  series,  maar  eigenlijk  worden  alle  soorten  materiaal  van 

kinderen verzameld om daarna te worden geselecteerd. Hij verzamelt ‘exclusive’ en 

dwangmatig. Hij  kan  al  bekend  staan  bij  de  politie  als  zedendelinquent  of  in  de 

hulpverlening als pedofiel.  

De  collector  is  de  hele  dag  bezig met  het  verzamelen,  bekijken  en  ordenen  van 

beeldmateriaal. Hij maakt veel gebruik van peer‐to‐peer netwerken en fora. Hij  is 

sterk  op  de  eigen  behoefte  gericht.  Contacten  in de  scene  zijn  niet  bedoeld  om 

vooral op  te  trekken met gelijkgezinden, maar om zichzelf  te voorzien van nieuw 

materiaal. Wanneer hij werkt, staat de pc de hele dag aan om maar alles binnen te 

halen. Dat materiaal wordt  bewaard,  geordend  en  opgeslagen  in mappen  of  op 

andere  gegevensdragers.  Hij  heeft  gemiddeld  verstand  van  IT  (meer  dan  de 

nieuwsgierige  en  de  verslaafde)  en  heeft  ook  de  duurste  en  nieuwste 

computerapparatuur tot zijn beschikking.  
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“De  collector  schaft  voortdurend  nieuwe  apparatuur  aan met  de  nadruk  op  de 

grafische prestaties en beschikt over uitgebreide capaciteit aan  interne en externe 

opslagmedia.” 

 

“De collector bewaart zijn verzameling dicht onder zijn bereik zodat er te allen tijde 

over  kan worden beschikt.   Bovendien bewaart hij  een back‐up  van  zijn  kostbare 

verzameling buiten zijn woning op een extern medium.”  

 

“Het specifieke surf‐ en downloadgedrag van een collector  in combinatie met een 

abonnement op een safe‐loket bij de bank, levert een red flag op.” 

 

“De  collector  doet  frequent  betalingen  via  billing  companies  van  bedragen  die 

gemiddeld overeenkomen met wat abonnementen op pornosites kosten.” 

 

“De  collector  heeft maandabonnementen  lopen  op  bepaalde  sites  voor  betaalde 

kinderporno.” 

 

“De  collector downloadt  software voor encryptie, maakt gebruik van  IP‐hiding en 

bezoekt fora die gaan over afscherming van internetcommunicatie.”  

 

Verschillende  auteurs  vonden  onder  de  door  hen  onderzochte  populaties  van 

downloaders een geringe mate van afscherming van gedrag en identiteit (Van Wijk, 

Nieuwenhuis, & Smeltink, 2009, p. 61, onder aanhaling van Wolak et al. (2005) en 

Carr  (2004)). Deze onderzoeken dateren  al  van enige  tijd  gelden en hebben  zich 

bovendien  gericht  op  de  bij  politie  of  hulpverlening  bekend  geworden 

downloaders.  Er  is  de  afgelopen  jaren  op  het  terrein  van 

afschermingsmogelijkheden  en  ‐technieken  nogal  wat  ontwikkeld,  waardoor  ze 

onder het bereik van een steeds groter publiek zijn gekomen. Daarnaast  is het de 

vraag of deze downloaders wel  representatief  zijn voor de  totale doelgroep. Van 

Wijk et al. stellen daaromtrent vast:  “De downloaders met wie de politie over het 

algemeen  te  maken  hebben,  behoren  tot  de  categorie  ‘amateurs’  of  ‘sukkels’ 

(2009, p. 62).”  

 

“De doorgewinterde downloader onderkent de risico’s van zijn gedrag en voorziet in 

encrypted mappen op opslagmedia.”  

 

De collector weet dat hij risico’s  loopt. Hij heeft een bovengemiddelde kennis van 

toegepaste  ICT,  vooral  gerelateerd  aan  het  afschermen  van  zijn  activiteiten.  Hij 

gebruikt encrypted area’s op opslagmedia, encrypted dataverkeer en hij heeft zijn 
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IP‐adres  verborgen.  Hij  zal  weinig  gebruik  maken  van  openbare  computers  of 

internet‐cafès gezien de vele uren die hij dagelijks op het  internet doorbrengt. De 

PC van een collector is goed beschernd tegen besmetting met adware, spyware en 

virussen.  Het  downloadgedrag  (downstream  van  data)  van  een  collector  is  in 

theorie  groter  dan  diens  uploadgedrag  (upstream).  Het  gaat  hem  primair  om 

binnenhalen en niet om het materiaal te delen, tenzij als ruilmiddel. Zijn actieve on‐

line time is groot: vrijwel alle vrije tijd gaat zitten in de verzamelactiviteiten. 

 

“De  collector  kan mede worden  onderscheiden  aan  de  hand  van  diens  down‐  en 

uploadgedrag. De downstream is veel groter dan de upstream van data.” 

 

3.23.9 De ‘Exchanger’ 

De rol van exchanger bestaat vooral uit het uitwisselen van kinderpornomateriaal. 

Zijn seksuele voorkeur  is  ‘exclusive’ gericht op vooral  jongere kinderen. Hij geniet 

niet  alleen  van  het  uitwisselen  op  zich, maar  ook  van  het materiaal  dat wordt 

uitgewisseld.  Hij  is  een  pedofiel  pur  sang  die  bovendien  in  de  wereld  van  de 

gelijkgezinden  een  centrale  positie  ambieert.  Vooral  nieuw  materiaal  wil  hij 

verzamelen  om  daarmee  in  aanzien  te  groeien  of  te  blijven.  Om  zijn  positie  te 

krijgen en te houden wisselt hij veel beeldmateriaal uit. Daarin verschilt hij ook van 

de collector die primair in zijn eigen behoefte aan beeldmateriaal wil voorzien. Dat 

verschil werkt door op het internetgedrag.  

 

“De  exchanger  kent  zowel  een  hoog  downloadgedrag  (downstream)  als 

uploadgedrag (upstream).” 

 

De grote datastroom stelt eisen aan de voorzieningen waarvan de exchanger zich 

bedient.  Waarschijnlijk  doet  hij  dat  via  gehackte  en/of  bulletproof  gehoste 

proxyservers. Het uploaden van bestanden naar die servers doet hij via FTP of hij 

laat  uitwisseling  rechtstreeks met  de  proxy  verlopen  zonder  daar  zelf  tussen  te 

zitten. Omdat hij  zelf ook een  liefhebber  is en wil kijken,  fungeert de proxy voor 

hem als een extern opslagmedium. Op zijn eigen computer wordt dan ook niet veel 

materiaal  aangetroffen.  De  ICT‐kennis  van  de  exchanger  spitst  zich  toe  op  het 

beheer van externe servers en de verbindingen met die servers. Soms is hij zelf de 

hacker, maar eerder  zal hij  zich bedienen van een  supplier van gehackte  servers. 

Exchangers  wisselen  niet  alleen  films  en  afbeeldingen  uit,  maar  vooral  ook 

informatie waar bepaald materiaal te verkrijgen is en links naar de distributeur van 

dat materiaal. Vanwege de essentie van hun gedrag, zijn exchangers zeer actief  in 

kinderporno  georiënteerde  peer‐to‐peer  netwerken  en  nieuwsgroepen.  Hun 
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leveranciers  (misbruikers)  bestaan  in  hoge mate uit  leden  van  deze  scene, maar 

hun  afnemers  zijn  ook  sightseers,  addicts,  en  collectors.  Om  deze  afnemers  te 

bedienen,  bewegen  exchangers  zich  ook  buiten  de  hardcore  ‘scene’.  De  kans  is 

groot  dat  de  exchanger  daarvoor  een  website  beheert  op  een  gehackte  of 

bulletproof gehoste proxyserver. Bezoekers daarvan kunnen worden verleid tot het 

inbrengen van nieuw materiaal. 

 

“Iemand die op een  in andere hypothesen beschreven manier blijk heeft gegeven 

van  interesse  in kinderporno en   beschikt over een webabonnement zonder dat er 

daadwerkelijk een website onder dat abonnement op het  internet  is gepubliceerd 

maar waarop regelmatig wordt  ingelogd met een FTP‐programma om data te up‐ 

of  te  downloaden,  maakt  een  grote  kans    een  collector  of  exchanger  van 

kinderporno te zijn.” 

 

Voor een distributeur zijn de exchangers belangrijke knooppunten  (nodes) binnen 

de informele pedofielennetwerken. Zij leiden als het ware de klanten naar hen toe. 

Exchangers verschillen ook nog op een andere essentiële manier van bijvoorbeeld 

de  collector.  Waar  de  laatste  vooral  een  uitgaande  geldstroom  heeft  naar 

bijvoorbeeld  billing  companies,  heeft  de  exchanger  ook  een  inkomende 

geldstroom. Van billing companies, maar ook van distributeurs voor wie zij als een 

soort  ‘propper’51  optreden  en  voor  de  verhuur  van  adspace.  Mogelijk  dat  de 

distributeur de exchanger niet  in contant geld betaalt, maar met nieuw materiaal. 

De exchanger staat er financieel goed voor en kan  in belangrijke mate bestaan uit 

de  inkomsten  verkregen  uit  kinderporno. Hij  beschikt  over witwasmogelijkheden 

van  die  inkomsten  door  middel  van  bijvoorbeeld  webmoney.  De  exchanger 

onderscheidt  zich  van  de  distributeur  op  basis  van  zijn  drijfveer. De  distributeur 

gaat het om het geld, ongeacht of hij dat verdient met porno door 18‐jarigen die 

eruit zien als 14 of omgekeerd. De exchanger ziet pedofilie als een soort levensstijl 

en  geniet  ook  van  de  machtspositie/status  die  hij  in  het  wereldje  weet  te 

verwerven.  Juist  vanwege  zijn  ‘ideologisch’  getinte  seksuele  voorkeur  is  de 

exchanger soms ook een age‐player;  iemand die  in een spel‐ of secondlife‐achtige 

omgeving participeert  in rollenspellen waarin hij bijvoorbeeld de rol van een kind 

speelt. 

 

                                                                 
51 Een ‘propper’ is iemand die bij een bar of discotheek mensen probeert over te halen naar binnen te 

gaan. Het is afgeleid van het woord ‘promotie’ (www.nl.wikipedia.org/wiki/Propper, laatst geraadpleegd 

op 21 december 2009. 
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3.23.10 De ‘Moderator’ 

Een moderator  is  een  toezichthouder  binnen  een  internetcommunity.  Hij  of  zij 

monitort  bepaalde  uitwisseling  tussen  gebruikers  (‘posters’  genaamd)  en  toetst 

deze aan de hand van de regels die gelden voor die uitwisseling: het bewaken van 

de  integriteit  van  het  internetmedium. Meestal  heeft  een moderator  nog meer 

rollen. Hij maakt nieuwe  leden wegwijs en  zorgt voor  ‘allerts’ als er memorabele 

nieuwe bijdragen zijn binnengekomen. Hij bepaalt onder andere wie er wel en niet 

op  een  forum  of  netwerk  worden  toegelaten.  Daarnaast  gaat  hij  ook  over  het 

materiaal dat geplaatst wordt en over de overige activiteiten die met de inhoud van 

de  website  of  het  forum  te  maken  hebben.  In  de  hobbymatige  sfeer  is  de 

moderator meestal de oprichter van de site of een producent. Bij de professionele 

sites kan de moderator ook over meer technische taken van een systeembeheerder 

beschikken. 

In het rollencomplex (Figuur 4) komt de rol van moderator twee maal voor. Aan de 

linkerkant  te  goeder  trouw  waar  het  gaat  om  de  deelname  van  potentiële  of 

feitelijke  slachtoffers  in  reguliere  communities  of  chatomgevingen  en  aan  de 

rechterkant te kwader trouw in relatie tot de deelname van de verschillende daders 

aan  specifieke  omgevingen  voor  de  communicatie  en  uitwisseling  rond 

kinderporno.  

 

“De moderator te kwader trouw heeft een belangrijke centrale rol binnen het totaal 

van  de  distributie  van  kinderporno.  Hij  opereert  in  het  middelpunt  van 

distributieactiviteiten waar vraag en aanbod van kinderporno bij elkaar komen. Hij 

is  op  de  hoogte  van  alle  deelnemers  aan  het  netwerk  en  van  minimaal  hun 

nickname en het al of niet gebruik van verborgen IP‐adressen.”  

 

Omdat niet iedereen zomaar aan besloten kinderporno netwerken kan deelnemen, 

is een vorm van accreditatie vereist waardoor vermoedelijk nog meer gegevens van 

de deelnemers bij de moderator bekend zijn. Ook de functie van moderator krijgt 

iemand niet zomaar. Moderators worden ook wel ‘superusers’ genoemd en hebben 

hun status in de kinderpornowereld moeten verwerven op basis van onder andere 

hun  bezoekfrequentie,  inbreng  van  nieuw  materiaal,  uitwisselintensiteit  met 

anderen  en  hulpvaardigheid.  Een  goede  ‘exchanger’  maakt  een  grote  kans  om 

uiteindelijk in aanmerking te komen voor het moderatorschap. Moderators hebben 

veel macht omdat zij de inhoud en de toelating tot die inhoud van bepaalde media 

autoriseren. Op  internet worden moderators  in sommige scenes gezien als  leiders 

door wie de  invloed die  ze hebben op het  gedrag  van  communities  soms breed 

wordt uitgemeten (Brazell, 2003). 

Moderaters  van  de  uitwisseling  rond  kinderporno,  kunnen  actief  zijn  op 
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verschillende  niveaus  binnen  het  internet  en  binnen  verschillende  omgevingen. 

Parallel aan het onderscheid uit  stap 15  ‘Distribution’,  lopen we de belangrijkste 

omgevingen langs. 

 

Fora: moderator 

Fora  onderscheiden  zich  van  elkaar  door  het  centrale  thema  waarvoor  ze  zijn 

opgezet.  Iedereen  kan  een  forum  opzetten. Vaak  is  dat  gratis  als  gebruik wordt 

gemaakt van de vele portals die kant en klare  forumomgevingen aanbieden52. De 

inhoud van vragen of de boodschappen staat op een forum centraal en niet zozeer 

degene die de vraag stelt of op de vraag reflecteert. Een van de belangrijkste taken 

van een forummoderator is het vasthouden van de belangstelling en het stimuleren 

van activiteiten binnen het  forum. Een  forum dat uit oogpunt van de uitwisseling 

rond  kinderporno  is  opgezet,  kan  volledig  voor  niet‐geautoriseerde  bezoekers 

worden afgeschermd. Binnen een dergelijk  forum zijn dan weer één of meerdere 

moderators actief. In een groot bulletinboard of forum is de functie van moderator 

gespreid en op basis van diens  specifieke kennis of belangstelling gekoppeld aan 

bepaalde  samenhangende  thema’s  (topics).  In  reguliere  fora hebben moderators 

de taak om ze te vrijwaren van zaken als kinderporno. Bijvoorbeeld door  'posters' 

te weren  (‘bannen’) die onder verschillende nicknames opereren of afgeschermd 

toegang tot het forum zoeken via een  'proxy'.  In fora rond kinderporno geldt  juist 

het omgekeerde. 

 

“Moderators van kinderporno‐fora voldoen aan de kenmerken van de exchanger en 

bezetten de machtigste posities in netwerken voor de uitwisseling van kinderporno 

en van ervaringen/tips/links dienaangaande .” 

 

Communities: Community operator 

Een community draait op een centrale server waarop gebruikers  inloggen. Op het 

niveau van communities als Secondlife en Habbohotel zijn niet zozeer moderators 

actief als wel operators. Zij zijn te goeder trouw en   hebben als belangrijkste taak 

om de community  in de  lucht te houden en om te reageren op klachten.  Juist de 

geringe mate  van  structuur  binnen  deze  communities  die  door  gebruikers  bijna 

ongelimiteerd  kan  worden  aangepast,  maakt  het  moeilijk  om  ze  direct  te 

modereren. Daarom komen we de  functie van wat men zou kunnen noemen een 

‘primaire  moderator’  zoals  in  een  forum,  ook  niet  in  de  communities  tegen 

(Cramer,  Zutty,  Foucault, Huffaker, Derby, &  Casell,  2007). Over  het  gebrek  aan 

moderatie  in  communities  is  nogal  veel  te  doen  geweest  in  relatie  tot  het 

                                                                 
52
 Bijvoorbeeld www.proboards.com en www.hostingphpbb.com. 
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aantreffen  door  een  Duitse  journalist  van  kinderporno  getinte  communicatie  in 

Secondlife (BBC News, 2007).  

 

Instant messaging: MSN operator 

Communicatie via bijvoorbeeld MSN vindt alleen plaats bij  tweezijdig goedvinden 

van  communicerende  partijen.  De  rol  van  moderator  is  daardoor  in  feite 

overgenomen  door  de  partijen  zelf. Wat  er  vervolgens  tussen  communicerende 

partijen  wordt  uitgewisseld  is  aan  henzelf  en  wordt  niet  primair  gemodereerd. 

Groomers maken hiervan gebruik om slachtofers te werven en ook voor onderlinge 

communicatie en bestandsoverdracht kan het worden gebruikt. 

 

Instant messaging: IRC‐ en channeloperator 

 

IRC‐operator 

Een IRC operator (IRCop) is iemand die een server of een deel van het IRC netwerk 

beheert. Hij opereert op het netwerkniveau en niet op het niveau van de channels 

(chatrooms) waarin de communicatie tussen gebruikers plaatsvindt. Omdat IRC een 

open protocol  is,  is het voor  iedereen  in principe mogelijk een  IRC‐programma  te 

maken  (Internet  Relay  Chat,  2010).  Een  IRC‐operator  heeft  een 

systeemverantwoordelijkheid en zal, indien te goeder trouw, niet ingrijpen op wat 

er in een channel gebeurt. Juist vanwege het open protocol is het denkbaar dat er 

malafide IRC‐operators in relatie tot de uitwisseling rond kinderporno actief zijn en 

dat delen van het  IRC‐netwerk daarvoor speciaal zijn  ‘gereserveerd’. Van 284.097 

geselecteerde  chatchannels  voldeden  er  173  aan  het  trefwoord  ‘porn’,  456  aan 

‘sex’ en 623 aan ‘fuck’. 

 

IRC in the News 

Child Porn Distributor Arrested 

“A federal investigation has led to the arrest of a Clinton man accused of distributing 
child pornography on the Internet”, this article in the Quad-City Times Newspaper 
starts. He was advertising the file-server as a “Pre-teen and teen girl pics” on IRC. 

Bron: www.irc-junkie.org/2005-02-05/irc-in-the-news-child-porn-distributor-arrested/. 

 
Channeloperator 

Channel operators zijn eigenlijk de baas op een bepaald channel. Op de meeste IRC‐

netwerken kan iedereen zelf een eigen channel beginnen en beheren. Een Channel 

Operator  (meestal  afgekort  tot  "chanop"  of  "op")  kan  technische  maatregelen 

instellen,  zoals  een  limiet  op  het  aantal  gelijktijdige  leden,  gebruikers  uit  het 

channel  gooien  (‘kicken’,  meestal  als  waarschuwing  of  plagerij),  verbannen 
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(‘bannen’,  meestal  na  herhaald  misbruik)  en  andere  beheerders  aanstellen 

(meestal met minder rechten). Op vrijwel alle IRC‐servers krijgt de gebruiker na het 

‘joinen’  van  een  leeg,  nieuw  channel  automatisch  de  channel  operator‐status 

toebedeeld. De functie van operator kan (mede) worden vervuld door één of meer 

bots53.  

 

“Channels worden veelvuldig in het leven geroepen en gebruikt voor de uitwisseling 

van kinderporno en informatieverstrekking rond kinderporno.”  

 

“Channeloperators  in  relatie  tot  kinderporno  hebben  een  achtergrond  als 

exchanger.” 

Trading place childporn 

Child Pornography Channelop Receives 8 Years in Prison 

“A 40-year-old channel operator of a child pornography IRC channel received 8 
years prison. 
An investigation led by Interpol resulted in the arrest of 25 channel members 
worldwide spread over 10 countries. The channel operator, Brian Martin from 
Oregon USA, has now been sentenced to 8 years in prison. On his computer more 
then 5,000 images of child pornography have been found. 
The channel served as a trading place where members exchanged newly found 
child pornography files, including video files.” 

Bron: www.irc-junkie.org/2008-04-25/child-pornography-channelop-receives-8-
years-in-prison/ 

 

De functie van channeloperator van een kinderporno channel is net als die van een 

forummoderator,  hoog  vertrouwelijk.  De  operator  kent  heel  de  chat‐  en 

uitwisselingshistorie en wie er op welke manier en onder welke namen actief zijn 

op het channel. Die  rol  is waarschijnlijk dan ook alleen weggelegd voor de echte 

insiders van de scene. 

 

Clans: Clanleaders 

Een clan  is niet zozeer een speciaal medium als wel een groep waarvan de  leden 

zich met elkaar verbonden voelen rond het spelen van een bepaald computer‐ of 

                                                                 
53
  “Een  IRC  bot  is  een  IRC‐client  die  geautomatiseerd  taken  uitvoert  voor  andere  gebruikers.  Bots 

vervullen verschillende  functies, variërend van simpele  raadspelletjes  tot het op afstand besturen van 

computers (vaak zijn deze dan ook beveiligd met een wachtwoord). Een speciaal geval van bots zijn de 

zogeheten  services:  bots  die  door  de  beheerders  van  het  netwerk  zijn  aangesteld  om  hunzelf  en 

gebruikers te helpen met ‘alledaagse’ taken zoals het reserveren van gebruikersnamen en het beheren 

van kanalen (www.nl.wikipedia.org).” 
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internetspel  of  een  type  spellen.  Zo  bestaan  er  clans  van  de  spelers  van  ‘Flight 

Simulator’ en ook van age‐role playing games als  ‘World of Warcraft’ en  ‘Dragon 

Age’  of welke  andere  computer‐  of  internetspellen  er  ook maar  zijn.  Clans  zijn 

doorgaans hiërarchisch georganiseerd en staan onder  leiding van een  ‘clanleader’ 

met,  afhankelijk  van  de  omvang  van  de  clan,  ook  subleaders.  Clanmembers 

wisselen  spel‐ervaringen  uit  en  houden  spelscores  bij.  Leidinggevende  functies 

binnen  de  clan  worden  vervuld  door  vertrouwelingen  van  de  clanleader.  Clans 

maken voor de communicatie  tussen clanmembers gebruik van websites,  fora en 

vooral  ook  IRC‐kanalen.  Het  zijn  vooral  groepen  van  verwanten met  een  eigen 

manier van met elkaar omgaan (waaronder voortzetting van de roleplaying zoals ze 

dat ook doen binnen de spelomgeving) die zich in een soort eigen club organiseren. 

 
De clan is een sociaal‐cultureel verschijnsel met eigen regels die zich van algemene 

internettechnologie bedient en de spelers van een bepaald spel bij elkaar brengt. 

De clanleader  is  te zien als de moderator van wat er binnen de clan mag en niet 

mag. 

 

Clans 

Counter-Strike clan leader accused of paedophilia

“A 52 year old Canadian man has been arrested by police following allegations that 
he exploited his role as a Counter-Strike clan manager to solicit nude pictures of 
minors. According to GotFrag.com, George "Spike" Finley of London, Ontario 
allegedly recruited boys aged between 10 and 13 to his clan, the Green Berets, 
telling them to lie about their ages to other gamers and the clan's leader, James 
O'Connor. Finley is accused of asking the boys for nude pictures of themselves via 
the Ventrilo voice chat program. The boys allege that they were offered computer 
hardware, cash and clan leadership roles in return, and claim that on refusing 
Finley's requests, they were dropped from the clan. The boys began to record their 
conversations with Finley, and passed the recordings on to O'Connor. Finley was 
then dropped from the clan and reported to police. According to the London Free 
Press, Finley has a prior conviction for sexually abusing a 13 year old boy in 1998, 
for which he was sentenced to 18 months in prison. Last June, he was given a four 
month custodial sentence for possession of child pornography. He has now been 
arrested and charged with breach of probation for contacting a child through a chat 
room or online meeting place.” 

Bron: Gibson, 2006 

 

“Een  combinatie van  interesse voor kinderporno en een hoge online gametime  in 

bepaalde  internetspellen,  verhoogt  de  kans  op  lidmaatschap  van  een 

‘childpornclan’. De kenmerken van een exchanger passen ook op een clanleader.”  
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“Vermoedelijk  bestaan  er  ook  childpornclans  of  zij  zullen  ontstaan,  waarin  een 

algemeen  game  centraal  staat  vanuit  een  specifieke  belangstelling  voor 

kinderporno en het gebruik van zogenaamde ‘child nude patches’.” 

 

 

3.24  ‘The Employees’ 
 

De rollen die tot ‘The Employees’ worden gerekend zijn de uitvoerders die niet zelf 

misbruiken  en dat ook niet  initiëren, maar wel  rechtstreeks bij dat misbruik  zijn 

betrokken en er aan meewerken. ‘Employees’ zijn direct op de hoogte van de eigen 

bijdrage aan het kinderpornoproces. 

 

“Bij de productie van professionele kinderporno zijn vakmensen betrokken die, als 

het in hun bereik ligt, graag beschikken over goede uitrusting. Hun workflow zullen 

ze zoveel mogelijk willen optimaliseren. Waar een amateur rustig een halve dag kan 

zitten knutselen aan één foto, moet de vakman productie draaien.”  

Uit beide hypothesen vloeit voort dat de professionele employees apparatuur en 

software aanschaffen volgens ‘the state of the art’ aan de hand waarvan bovendien 

ook verschil gemaakt kan worden tussen amateur en professional. Het  is mogelijk 

dat uitvoerende rollen juist bij de productie van kinderporno zijn betrokken om er 

bepaalde  hardware  en/of  software  op  na  te  kunnen  houden  die  anders  buiten 

bereik  blijft. Vakmatige  professionalisering wordt  dan mogelijk  gemaakt  door  de 

betrokkenheid bij de voortbrenging van kinderporno.  

 

Wederom  geldt  dat  het  ‘ideaaltypische’  rollen  betreft  die  vaak  door  dezelfde 

actoren worden vervuld; zeker in het geval van amateurproducties. 

 

3.24.1 De ‘Photographer/cameraman’ en de ‘Editor’ 

Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Via de ‘breeder’ of de ‘collector’ is het 

moeilijk om uit te komen bij de bron van vooral de professionele vervaardiging van 

kinderporno. De  fotograaf en de  technicus daarentegen bevinden zich vooraan  in 

het  voortbrengingstraject. Kan men die op het  spoor  komen dan  kan er wellicht 

vroeg worden  ingegrepen en kan het spoor worden afgelopen. De basishypothese 

voor  de  betrokkenheid  van  employees  in  illegale  activiteiten  waaronder 

kinderporno, is afgeleid met behulp van de gelegenheidstheorie. 

 

 “Als  een  regulier  bedrijfsproces  zonder  ingrijpende  wijzigingen  kan  worden 
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aangewend  voor  illegale  doeleinden  dan  hoeft  er  nog  maar  een  enkele  extra 

parameter  te  worden  vervuld  om  ook  feitelijk  illegaal  te  worden  aangewend 

(parameters als bijvoorbeeld een schuld of omzetdaling).”  

 

Binnen het professionele rollencomplex voor kinderporno gaat dat o.a. op voor de 

photographer,  cameraman,  editor,  coder,  graphic  designer,  toolsupplier  en  de 

webvertizer.  Rollen  die  door  afzonderlijke  en  veelal  gespecialiseerde  personen 

worden vervuld.  In het geval van de solo optredende (amateur‐) producent vallen 

de  rollen  van  photographer,  technician,  abuser  en  spectator  (liefhebber)  samen. 

Door  ook  in  dat  geval  de  rol  van  fotograaf  als  ingang  te  kiezen  kan men  in  die 

situatie  mogelijk  rechtstreeks  uitkomen  bij  de  fotograaf  tevens  misbruiker. 

Daderkenmerken  komen  in  dat  geval  overeen  met  de  kenmerken  van  de 

verschillende soorten abusers. Een voorbeeld daarvan  is de betrokkenheid van de 

fotograaf  Sergio  Marzola  in  de  zaak  van  de  Belgische  kindermisbruiker  Pascal 

Taveirne.  Marzola  bood  kinderporno  (films  en  foto’s)  aan  via  zijn  site 

www.youngvideomodels.net. Kopers konden vooraf vragen wat de meisjes tijdens 

het misbruik moesten doen en welke kleding ze moesten dragen. Hun ondergoed 

werd achteraf per opbod verkocht. (De ’operatie Koala’, 2007). 

In  het  navolgende  voorbeeld  vallen  de  rollen  van  fotograaf  samen met  die  van 

producer en distributeur. De fotograaf is ’initiator’ geworden.  

 

Betrokkenheid van de fotograaf tevens abuser 

"Mijn dochters deden niet liever dan naakt poseren"

“Hij [Marzola] had van kinderporno maken en verspreiden zijn hoofdberoep 
gemaakt. Onderzoek leidde tot de identificatie van 2.500 klanten uit negentien 
verschillende landen. Zij kozen en bestelden films via het internet. Sommigen 
betaalden duizend euro en meer voor een filmpje waarvan ze in grote lijnen zelf het 
scenario schreven. Met andere woorden, waarin meisjes deden wat de klant het 
liefst zag. Bij die klanten onder meer rijke industriëlen, bankiers, maar bijvoorbeeld 
ook een turnleraar uit Vlaams-Brabant en een Nederlands echtpaar dat het oudste 
van de twee Brugse zusjes ’inhuurde’ om privéfilmpjes te maken. Ook met die 
escortservice verdiende T. grof geld. Na een opdracht betaalde hij zijn dochtertjes 
met een uitnodiging in een fastfoodrestaurant. Sergio Marzola had een buitenverblijf 
gekocht in Oekraïne. Via lokale pooiers had hij een lijst met namen van minderjarige 
meisjes waarop hij ginder een beroep kon doen om films op te nemen. Ook T. 
speelde daarin mee. De meisjes kregen tussen vijf en tien euro per draaidag. Ze 
werden tijdens het onderzoek bijna allemaal geïdentificeerd.” 

Bron: Het belang van Limburg, 2008 
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De basisrelatie naar kinderporno 

Sergio Marzola was fotograaf en de vraag  is of men de technicus of fotograaf kan 

onderscheiden die zich inlaat met kinderporno. Direct, of indirect via betrokkenheid 

bij  (extreme)  porno  tussen  volwassenen.  Verschillende  invalshoeken  zijn  daarbij 

denkbaar.  Men  kan  starten  met  een  al  bekende  populatie  pedoseksuelen  en 

daarvan  nagaan wie  zich  als  fotograaf  afficheren  op  bijvoorbeeld modellensites, 

fora, Kamer van Koophandel, webrings of profielensites. Ook kan men kijken wie er 

als fotograaf (of andere employee‐rol) voorkomen op de aftiteling van extreme nog 

maar net legale pornofilms, in de veronderstelling dat het van betrokkenheid bij dit 

soort  films  maar  een  kleine  stap  is  naar  betrokkenheid  bij  kinderporno.  Alle 

fotografen  in  Roemenië met  een  fotostudio  zou  ook  een  startpopulatie  kunnen 

opleveren  (yellow  pages),  evenals  alle  als werkloos  geregistreerde  fotografen  of 

cameramensen. Er  zijn nog veel meer  te bedenken, met primair als doel om een 

relevante voorselectie te maken aan de hand waarvan vervolghypothesen kunnen 

worden  toegepast  en  getoetst.  Die  vervolghypothesen  presenteren  we  onder 

aangrijpingspunten. 

 

Aangrijpingspunt detectie: bewerkingssoftware  

Nadat  kinderporno  digitaal  is  vastgelegd,  zijn  beeldbewerkingen  noodzakelijk. 

Gezichten moeten  onherkenbaar worden  gemaakt,  de  belichting  aangepast,  het 

formaat  bijgesneden,  de  resolutie  moet  geschikt  worden  gemaakt  voor  het 

beoogde doel of de afbeeldingen moeten worden verpakt in onschuldige kiekjes of 

films. Daarvoor  zijn bewerkingsprogramma’s op de markt, met Adobe Photoshop 

als  the  state of  the  art  voor de bewerking  van  zowel  foto’s  (Photoshop)  als  film 

(Première).  Dure  programma’s waarvan  de  aanschaf  op  zichzelf  al wijst  op  een 

professioneel  niveau. Waar  ‘vroeger’  dit  soort  programma’s  in  een winkel werd 

gekocht, gebeurt dat nu door download via  internet. Het beveiligingsniveau tegen 

illegaal kopiëren  is sterk  toegenomen waardoor  installatie van een download nog 

maar  op  een  klein  aantal  computers  mogelijk  is  en  die  bovendien  activering 

noodzakelijk  maakt  zodat  in  casu  Adobe,  weet  hoeveel  kopieën  van  welk 

serienummer  in  gebruik  zijn.  Dat  levert  een  aantal  aanknopingspunten  op  voor 

detectie van degene die zich van die software bedient. Op zichzelf is dat uiteraard 

niet  onrechtmatig,  maar  als  men  een  basisrelatie  heeft  weten  te  leggen  naar 

kinderporno dan kan dit helpen om de identiteit en het gedrag van de facilitator op 

het  spoor  te  komen. Om  de  voordelen  van  software  etc.  te  genieten, moet  de 

fotograaf namelijk met een echt e‐mailadres communiceren dat direct tot hem  in 

relatie  is  te brengen. Veranderingen  in dat adres  zullen  zichtbaar worden bij een 

volgende aankoop of update. 
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Identificatie employees aan de hand van bewerkingssoftware 

Identificerend kenmerk Toelichting 

Keuze downloadcenter Softwareleveranciers kennen worldwide diverse 
downloadcenters: distributiepunten zo dicht mogelijk bij de 
klant (i.v.m. snelheid, bandbreedte). Soms zijn die 
handmatig te kiezen. 

Snelheid van de download Zegt iets over het type verbinding dat iemand gebruikt. 

IP-adres van de download Vanuit welke plaats de download wordt gedaan. Zijn vaak 
grote bestanden. Kan via een internetcafé maar dat duurt 
lang, leidt tot vragen en moet vervolgens worden 
weggeschreven op een vrij groot portable medium. 

Creditcard voor de betaling 
en/of Paypal-account 

Het kan een gestolen creditcard zijn maar er moet worden 
betaald. Gestolen card: red flag. 

E-mailadres voor de activering Om te kunnen worden gebruikt moet de software worden 
geactiveerd. 

E-mailadres (username) voor 
gebruikersregistratie 

Om gebruik te kunnen maken van toekomstige upgrades 
moet er worden geregistreerd. 

IP-adres activering Idem 

IP-adres heractivering Herinstalleert een gebruiker een programma dan moet dat 
worden geheractiveerd. 

IP-adres raadplegen account In het softwareaccount staan alle versies van software 
opgeslagen. Voorwaarde voor upgrades en heractivering. 

 

 

“Identificatie  van bij  kinderporno betrokken employees  kan plaatsvinden op basis 

van hun software aankopen en downloads.” 

 

De tabel op de vorige pagina geeft de momenten weer waarop een fotograaf zich 

bloot moet geven en dus zijn actuele identiteit mogelijk kan worden vastgesteld; al 

of niet in relatie tot een primair account. Een aantal van deze momenten levert ook 

door de tijd verversing op van gegevens zoals die bij de aankoop bekend werden. 

Dit  zijn  timestamps  die  de  actualiteit  van  bepaalde  handelingen  weergeven: 

aankoop basissoftware, downloaden  trial  version, automatische update, aankoop 

plug‐ins,  raadplegen  online  helpfile,  moment  van  activeren,  moment  van 

betalingen met zelfde creditcard etc.. Uit aankopen  is ook  indirecte  informatie uit 

af  te  leiden. Een  fotograaf  zal kiezen voor Photoshop  (of een equivalent) en een 

filmeditor voor Adobe Première, Pinnacle studio of Microsoft movie editor. Betreft 

het  een  eerste  aankoop  dan  is  het wellicht  een  nieuwkomer.  Een  amateur met 

weinig skills zal kiezen voor een light‐versie; een professional voor de full.  
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“Op basis van het aankoopgedrag van software zijn de amateur en de professionele 

employee van elkaar te onderscheiden.” 

 

Aangrijpingspunt detectie: apparatuur 

Vooral bij de opname‐ en bewerkingsfase van kinderporno komt allerlei apparatuur 

kijken. De mate van professionaliteit  in het beeldmateriaal  loopt parallel met het 

soort apparatuur en met het noodzakelijke vaardigheidsniveau om die te bedienen. 

Het gaat dan om camera’s, remote bediening, groothoeklenzen, studio verlichting, 

externe harde schijven, schermkalibratieprogramma’s etc. In het verlengde van de 

aanschaf en het gebruik van apparatuur komen  interessante bronnen beschikbaar 

voor  identificatie van de  fotograaf, de editor en  soms ook andere employees. Bij 

aankoop  wordt  door  de  verkopende  partij  vaak  standaard  het  serienummer 

geregistreerd voor garantiedoeleinden.  

 

“Aanspraken  op  garantie  zijn  een  interessante  bron  voor  het  achterhalen  van 

identiteiten  behorende  bij  een  bepaald  professioneel  cameratype  (of 

studioverlichting etc.).” 

 

Dit  geldt  vooral  voor  de  bronlanden  van  kinderporno,  met  een  relatief  laag 

welvaartsniveau  en  waar  professionele  fotografie  of  film  nog  minder  zijn 

ingeburgerd en de aanschaf van professionele apparatuur nog extra opvalt. 

 

“Verzekeringsclaims zijn een interessante bron voor het achterhalen van identiteiten 

behorende bij een bepaald professioneel cameratype.” 

 

“Over apparatuur die niet via de detailhandel is aangeschaft maar via het internet, 

moeten  meestal  invoerrechten  worden  betaald.  In  een  land  als  Roemenië  of 

Bulgarije zou dat een identificerende activiteit kunnen zijn.” 

 

Aangrijpingspunt detectie: beeldmateriaal 

Apparatuur  en  software  kunnen  kenmerken  (een  soort  fingerprint)  achterlaten 

op/bij  het materiaal  dat  ermee wordt  vervaardigd,  bijvoorbeeld  in  de  vorm  van 

Exifdata54 die bij elke digitale foto wordt opgeslagen. In eenvoudigste vorm betreft 

het  datum,  tijd  en  camera‐instellingen.  De  moderne  camera’s  hebben  zelfs 

mogelijkheid tot het vastleggen van GPS‐positie.  

 

                                                                 
54
 Exif staat voor Exchangeable image file format.  
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Voorbeeld van bij een digitale foto opgeslagen informatie 

Fragment uit de Exifdata van één in Adobe photoshop bewerkte foto (totaal 
betreft de data vijf A4’s met gegevens over foto en bewerking) 

<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> 
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 4.2.2-c063 53.352624, 
2008/07/30-18:12:18        "> 
   <rdf:RDF xmlns:rdf="www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:tiff="www.ns.adobe.com/tiff/1.0/"> 
         <tiff:Make>NIKON CORPORATION</tiff:Make> 
         <tiff:Model>NIKON D200</tiff:Model> 
         <tiff:Orientation>8</tiff:Orientation> 
         <tiff:ImageWidth>3872</tiff:ImageWidth> 
         <tiff:ImageLength>2592</tiff:ImageLength> 
         <tiff:PhotometricInterpretation>2</tiff:PhotometricInterpretation> 
         <tiff:SamplesPerPixel>3</tiff:SamplesPerPixel> 
         <tiff:BitsPerSample> 
            <rdf:Seq> 
               <rdf:li>16</rdf:li> 
               <rdf:li>16</rdf:li> 
               <rdf:li>16</rdf:li> 
            </rdf:Seq> 
         </tiff:BitsPerSample> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:exif="www.ns.adobe.com/exif/1.0/"> 
         <exif:ExifVersion>0221</exif:ExifVersion> 
         <exif:ExposureTime>1/60</exif:ExposureTime> 
         <exif:ShutterSpeedValue>5906891/1000000</exif:ShutterSpeedValue> [sluitersnelheid] 
         <exif:FNumber>11/1</exif:FNumber> 
         <exif:ApertureValue>6918863/1000000</exif:ApertureValue> 
         <exif:ExposureProgram>1</exif:ExposureProgram> 
         <exif:DateTimeOriginal>2008-11-19T16:11:44.16+01:00</exif:DateTimeOriginal> 
         <exif:DateTimeDigitized>2008-11-19T16:11:44.16+01:00</exif:DateTimeDigitized> 
         <exif:ExposureBiasValue>0/6</exif:ExposureBiasValue> 
         <exif:MaxApertureValue>30/10</exif:MaxApertureValue> 
         <exif:MeteringMode>5</exif:MeteringMode> 
         <exif:LightSource>0</exif:LightSource> 
         <exif:FocalLength>700/10</exif:FocalLength> 
         <exif:SensingMethod>2</exif:SensingMethod> 
(….) 

Bron: Adobe Bridge CS4 

 

Deze  Exif‐data  blijft  bij  standaardbewerkingen  in  bijvoorbeeld  Photoshop  intact. 

Bewerkingsprogramma’s  kunnen  er  ook  zogenaamde metadata  in  XMP‐  of  IPTC‐
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files55  aan  toevoegen  waarin  naast  de  Exif‐instellingen  ook  beeldcorrecties  en 

catalogusinformatie kan worden opgeslagen zoals trefwoorden. Treft men eenmaal 

dat  soort  bestanden  aan,  dan  zit  men  dicht  op  de  bron  van  het  originele 

beeldmateriaal. 

 

“Foto’s die worden aangetroffen met Exif data, waarvan de datum waarop de foto’s 

zijn gemaakt ver  ligt voor de datum waarop de foto’s zijn aangetroffen en de Exif 

data  wijst  op  een  doorsnee  compactcamera,  dan  lijkt  dat  op  een  amateur 

vervaardiger. Bevat de data  een  verwijzing naar  een meer professionele  camera, 

met  kostbare  groothoeklens  en  externe  verlichting,  dan  indiceert  dat  een 

professionele maker.” 

 

“De huur van een safeloket bij een bank door een (hobby)fotograaf (maar ook van 

andere  initiators of employeees) met  liefhebberij  voor  kinderporno  levert een  red 

flag op.” 

 

“Foto’s  kunnen  qua  belichting,  compositie,  opnamestandpunt  en  object  de 

specifieke  stijl  en  vaardigheden  van  een  fotograaf  indiceren. Op basis daarvan  is 

naar analogie van de fingerprint, wellicht een  ‘fotoprint’ te maken. Deze  fotoprint 

zal  gelijkenis  kunnen  vertonen  met  die  van  legale  porno,  met  mogelijk  een 

verwijzing naar de bijbehorende fotograaf.” 

 

“Een  professionele  fotograaf/cameraman wil waarschijnlijk  ook weten waar  zijn 

materiaal  op  het  internet  blijft  en  zal  er  regelmatig  zelf  naar  op  zoek  gaan. 

Minimaal  zal  hij  wellicht  gaan  kijken  op  de  website  van  de 

opdrachtgevers/afnemers  om  te  zien  hoe  het materiaal  erop  staat. Dat  kan  een 

koppeling opleveren van  fotograaf aan de  sites waarop het materiaal uiteindelijk 

terechtkomt.” 

 

Aangrijpingspunt detectie: tutorials 

Gekoppeld aan het  interessegebied dat  is af  te  leiden uit het aankoopgedrag van 

software  en  hardware,  zal  men  ook  van  digitale  en  papieren  bronnen  gebruik 

maken  om  de  eigen  vaardigheden  te  verhogen.  Dat  leidt  vermoedelijk  tot  een 

bepaald  surf‐ en  zoekgedrag  en  tot het  aanschaffen  van  specifieke  titels  via o.a. 

Amazon.com.  Deze  aankopen  kunnen  ook  differentiëren  naar  het  type  rol.  Een 

                                                                 
55
  XMP  staat  voor  Extensible  Metadata  Platform  en  is  gekoppeld  aan  ongecomprimeerde  digitale 

opnamen.  IPTC  staat  voor  International  Press  Telecommunications  Council  en  is  ook  een  bepaald 

standaard voor opslag van aan foto’s toegevoegde informatie. 
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kunstenaar  zal  boeken  over  Photoshop  aanschaffen  die  specifiek  zijn  toepassing 

betreffen;  de  fotograaf  kiest  weer  andere  boeken.  Dit  soort  aankopen  zegt  op 

zichzelf  weinig,  maar  wel  als  ze  worden  gecombineerd  met  gegevens  van  een 

startpopulatie.  Mogelijk  identificerende  gegevens:  IP‐adres  bestelling, 

bestelhistorie,  creditcard/Paypal  betaling,  afleveradres  bestelling  en  bezorg‐

/afhaalmoment bestelling (via koerierbedrijven als DHL, UPS, TNT, DPD). 

 

3.24.2 De ‘Lighting technician’ 

De  ‘lighting  technician’  (‘Sparks’)  is  verantwoordelijk  voor  de  opstelling  en  de 

uitlichting van een  foto‐ of  filmset om de door de producer/director of  fotograaf 

gewenste  atmosfeer  te  creëren.  Het  is  onbekend  hoever  arbeidsdeling  in  de 

kinderprono‐industrie precies  is doorgevoerd, maar het  is niet denkbeeldig dat de 

belichter, samen met de fotograaf en de producer, ook zorgt voor de inrichting van 

de  totale  set.  Lighting  technicians  zijn  afkomstig  uit  de  foto‐  of 

entertainmentindustrie  (theater,  televisie  of  film)  of  daarvoor  opgeleid.  Op 

www.salon.com/health/sex/urge/1999/07/19/white_collar/  vinden  we  het 

voorbeeld  van  iemand  die  schuilgaat  achter  de  artiestennaam  Hamilton  en  als 

belichter werkte voor Falwell's "Look Up, America" multimedia shows, om daarna 

in de productie van homo‐porno te gaan werken. 

Als  afzonderlijke  rol  komen we de belichter  tegen  in het professionele  segment. 

Daarbuiten  zal deze  rol  samenvallen met bijvoorbeeld die van de  fotograaf of de 

misbruiker  zelf. Als we afgaan op de vraag en het aanbod op  internet, dan  is de 

functie van ‘lighting technician’ typisch een freelance functie die wordt ingezet per 

productie. Het onderstaande voorbeeld illustreert hoe dat in zijn werk kan gaan, in 

casu onder regie van de fotograaf. 

 

Als freelancer moet de belichter voortdurend op zoek naar nieuwe klussen. Het  is 

de  vraag  of die  volledig  kunnen worden  gevonden  binnen  de  voortbrenging  van 

kinderporno, maar  in  die  sector  of  andere  extreme  porno  is wel  het meeste  te 

verdienen. 

 

“Een professionele lighting technician heeft onvoldoende emplooi in de kinderporno 

business an  sich  en  zal ook actief  zijn  in de  reguliere porno‐industrie  en/of  in de 

entertainmentsector.” 

 

Zoals ook geldt voor de andere employees, lijken drie parameters bepalend te zijn 

voor betrokkenheid van een  lighting  technician  in de productie van kinderporno:  

belangstelling voor kinderporno, participatie  in de voortbrenging van extreme nog 



 

   
223 

net legale porno, en een onder druk staande arbeids‐ of inkomenspositie.  

 

Inhuur ‘lighting technician’ door fotograaf van o.a. kinderporno 

Kid-porn convict’s new hobby

“Brown was arrested in June 2006 after his name surfaced during an FBI probe of a 
child-abuse case involving a 12-year-old Georgia girl. While Ross Brown waited for 
his trial for possession of child porn, he had a hobby. The former doctor is a 
landscape and nature photographer. He also shoots plenty of nudes. Many of his 
images of young women are posted on a modeling website. They’re hidden 
between a pay wall, accessible only to those who pay a $ 100 membership fee. 
Brown contributes to an online portfolio called Shaven Angels. The women are often 
made to look younger than 18. How does a man discovered having 5,000 images 
and 30 videos of children as young as two engaged in explicit sex acts manage to 
keep shooting nudes? (….) On Feb. 21, 2009, Brown walked into a downtown 
Winnipeg photography studio accompanied by two young women. He booked four 
hours of studio time at Prairie View Photography and paid the $ 35-an-hour fee up 
front. Brown hired a lighting technician, a requirement of the studio. Brown shot 
thousands of images. Some were so-called glamour shots with the models 
displaying their cleavage or wearing only panties and cropped shirts. Other pictures 
were explicit. They included shots of Tanya K (she does not want her full name 
used) clad in panties and holding a toy. (….)” 

Bron: www.winnipegfreepress.com/breakingnews/The-ex-doctors-photography-
hobby-78561712.html 

 

 

“Lighting  technicians die  zijn betrokken bij de productie  van  extreme  categorieën 

legale  porno maken  een  grote  kans  ook  betrokken  te  zijn  bij  de  productie  van 

kinderporno.”  

 

Wordt,  zoals  in  het  voorbeeld  van  Ross  Brown,  een  studio  gehuurd  dan  zal  de 

belichter werken met de apparatuur die  in de studio voorhanden  is. Wordt er op 

locatie gewerkt  (bijvoorbeeld een hotel of club) dan moet de apparatuur worden 

ingebracht. Dat kan door de belichter zelf worden gedaan, maar waarschijnlijker is 

het dat de fotograaf of cameraman deze inbrengt vanuit diens wens om ingespeeld 

te zijn op de vertrouwde karakteristieken van het eigen materiaal. 

 

3.24.3 De ‘Coder’ 

Onder stap 10b van het voortbrengingsproces is beschreven waaruit de activiteiten 

van een  ‘coder’  kunnen bestaan. Vanuit drie  invalshoeken  zijn die  activiteiten  te 
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duiden:  afscherming,  toenemende  interactie  binnen  het  materiaal,  en  virtuele 

kinderporno.  Deze  activiteiten  vragen  om  samenwerking  tussen  coders,  graphic 

designers en videodeskundigen56.  

 

“Coders en graphicdesigners (waaronder videodeskundigen) van kinderporno zullen 

in  elkaars  nabijheid  worden  aangetroffen  gezien  de  sterke  integratie  van  hun 

producten.” 

 

De coder is gerekend tot de ‘employees’, hoewel het ook mogelijk is dat een coder 

wordt  gevraagd  voor  activiteiten  zonder  dat  voor  hem  de  betrokkenheid  naar 

kinderporno  blijkt.  Bijvoorbeeld  in  flashprogrammering  kunnen  legale  foto’s 

gemakkelijk worden vervangen door illegale zonder dat de sourcecode moet wordt 

aangepast. Van dat  laatste heeft de coder van het flashprogramma mogelijk geen 

weet.  Het  aanbod  van  coders  op  het  internet  is  zo  groot,  dat  het  zonder 

startpopulatie  die  al  enigszins  discrimineert  voor  interesse  in  kinderporno  of 

reguliere  extreme  porno,  lastig  is  om  hun  betrokkenheid  bij  kinderporno 

administratief te detecteren. 

 

In tegenstelling tot het phishingproces, zullen in de productie van kinderporno geen 

willekeurige scriptkiddies worden aangetroffen. Daarvoor is het materiaal waaraan 

wordt gewerkt te explosief. De coder maakt een grote kans zelf in het wereldje te 

zitten. 

 

3.24.4 De ‘Graphic designer’ 

Graphic designers zijn al van oudsher betrokken bij de affichering van porno op het 

internet.  In  eerste  instantie  vooral  voor  het  ontwerp  van  websites  (webdesign 

orientated) en advertenties/banners/logo’s op deze sites, maar meer en meer ook 

bij de vervaardiging van porno op zich en bij de  integratie van werkelijke film met 

grafische  vormgeving  tot  interactieve  producties  (contentdesign  orientated).  Het 

aanbod van adultweb‐designers met bovendien verschillende specialisaties is groot, 

maar lijkt te verschuiven naar generieke ontwerpen van pornosites die in de vorm 

van  voorgestructureerde  templates worden  aangeboden57. Het  ontwerp  van  een 

kinderpornosite  is  identiek  aan  die  voor  volwassenenporno  dus  met  dit  soort 

                                                                 
56
 In het rollencomplex is geen aparte rol opgenomen van video‐deskundige en is deze geschaard onder 

de rol van editor en graphic designer. 
57
  Aannbieders  van  dit  soort  (vaak  dezelfde)  templates  zijn  bijvoorbeeld www.webtemplatebiz.com, 

www.rapidog.com, www.templateshop.be/nl/adulttemplates2.html of www.templateshunt.com. 
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generieke ontwerpen komt de webmaster van kinderpornosites al een heel eind. 

De prijs voor het  specifiek vervaardigen van een  site‐ontwerp wegen qua kosten 

niet op  tegen de geringe prijs van dit  soort  templates. Die  zijn bovendien  tot op 

zekere hoogte ook nog door de koper aan te passen en bevatten desgewenst ook 

betalingsvoorzieningen. 

 

Integratie website ondersteuning 

Fullservice adult web support

Welcome to Unchaste Designs website! We are the leaders in adult web design and 
development services as well as reliable adult web hosting services. Unchaste Designs also 
offers other web related services such as adult search engine marketing and search engine 
optimisation services. We can also offer you other non-web related services for your adult 
based website or company such as porn or adult logo design and graphic design. 

Bron: www.unchastedesigns.com 

 

“Het  aanschaffen  van  een  pornotemplate  kan  blijken  uit  de  downloadgegevens 

van de aanbiedende site of de koper, betalingen via een billing company of via in 

de  templates  ingebouwde  ‘markers’ waarmee de makers  controleren op  illegale 

duplicaten.” 

 

“De aanschaf van pornosite‐templates door liefhebbers van kinderporno levert een 

red flag op.” 

De  leveranciers van grafische pornotemplates bieden ook  fullservice als hosting, 

zoekmachine optimalisatie voor pornosites.  

 

In de loop van de tijd is de oriëntatie van het design verbreed naar de inhoud van 

de  pornografie.  Stap  10b  van  het  kinderpornoproces  beschrijft  om  wat  voor 

virtuele  content  het  gaat.  Centraal  in  deze  ontwikkeling  staat  de  wens  tot 

interactie tussen afnemer en het script van het afgenomen product (film of spel). 

De  inzet  hieronder  geeft  daarvan  een  voorbeeld.  Dit  soort  design  is  veel 

specifieker  dan  het webdesign. Net  als  in  het  geval  van  de  fotograaf  of  editor 

vraagt  het  om  specifieke  animatiesoftware,  rekenkracht  en  videotechnieken. 

Aangenomen wordt dat waar deze  technieken worden  aangewend  in de  legale 

porno‐industrie, het een kwestie  is van  tijd voordat  ze ook  in de wereld van de 

kinderporno  opduiken.  Het  aanschaffen  van  deze  technologie  of  bijbehorende 

tutorials  levert  in  combinatie met  liefhebberij  voor  kinderporno of  gelieerdheid 

aan  extreme  volwassen  porno,  een  indicatie  op  van  betrokkenheid  bij  de 

productie van kinderporno.  

 

Vroegere  pioniers  op  dit  vlak  beschikken  thans  over  ontwerpafdelingen  met 
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meerdere werknemers met een grafische achtergrond, waarbij niet is uitgesloten 

dat die volgens een soort assemblage van deelprogrammering werken waardoor 

ze  niet  fysiek  op  een  bepaalde  locatie  bijeen  hoeven  te  zijn.  Het  is  niet 

onwaarschijnlijk dat  een deel  van dit  soort ontwerp plaatsvindt  in bijvoorbeeld 

India  dat  tot  een  soort  centrum  is  uitgegroeid  van  de  programmeer‐  en 

ontwerpindustrie. Naarmate meer van dit soort toepassingen op de markt komt, 

zullen er ook DIY‐kits verschijnen die basale ontwerpvraagstukken automatiseren 

waardoor dit soort technieken binnen het bereik van een grotere doelgroep komt. 
  

Ontwikkelingen in de interactie tussen afnemer en het afgenomen 
porno product 

‘Pink technology puts porn viewers into virtual action’

“Porn powerhouse Pink Visual is using augmented reality technology to let viewers 
virtually join in the on-screen action. "The Web camera takes in the room, then puts 
a porn star or stripper in the scene," explained Pink producer Matt Morningwood. 
Adult entertainment company Pink Visual is developing augmented reality tech in 
order to let viewers pretend to be joining in its porn movies. 
 
The new AR software is currently being tested online and superimposes animated 
adult entertainment characters onto scenes captured by your web camera. 
Morningwood thinks this is just the beginning and that the opportunities for bringing 
viewers into scenes (and porn stars into your bedroom) are limitless.” 
 

Bron: The Independent, 2010 

 

3.25 ‘The Facilitators’ 
 

‘The Faciliators’ dragen indirect bij aan het misbruik zonder er weet van te hebben 

waar die bijdrage precies voor wordt gebruikt. Dat onderscheidt hen ook van de 

employees,  die  wel  weten  dat  zij  deel  uit  maken  van  het  kinderpornoproces. 

Facilitators zijn er  in twee typen: te goeder trouw en te kwader trouw. De eerste 

groep  wordt  eigenlijk  net  zozeer  misbruikt  als  de  slachtoffers  omdat  zij  geen 

concrete noties heeft dat haar bijdrage wordt aangewend voor de voortbrenging 

van kinderporno. Deze  facilitators werken mee tegen wil en dank en zodra zij dat 

merken proberen  ze ook maatregelen  te nemen ook al  is dat  voor  suppliers  van 

generieke producten moeilijk. De tweede groep weet dat zij hulpmiddelen levert of 

diensten  verricht  die  hoogstwaarschijnlijk  of  zelfs  zeker  voor  illegale  doeleinden 

worden gebruikt.  
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Meerdere  ‘facilitators’  zijn  niet  exclusief  betrokken  bij  internetgerelateerde 

kinderporno.  Zij  leveren  generieke bijdragen die  bijvoorbeeld ook deel uitmaken 

van de MO’s van phishing en advance‐fee internet fraud. Het gaat om de volgende 

rollen  die  daarom  niet  in  dit  hoofdstuk,  maar  onder  de  noemers  phishing  of 

advance‐fee  internet  fraud  worden  beschreven:  toolsupplier,  accessprovider, 

applicationsupplier, webvertizer,  telecomprovider  en  host. Hun  optreden  binnen 

het  kinderpornoproces  biedt  extra mogelijkheden  voor  detectie. We  nemen  aan 

dat wanneer deze rollen voorkomen  in een zwaar delict als kinderporno, ze zeker 

ook zullen voorkomen bij lichtere delicten.  

 

“Betrokkenheid van facilitators bij kinderporno indiceert ook voor betrokkenheid bij 

andere vormen van cybercrime.”  

 

3.25.1 De ‘Location supplier’ 

De  locaties  waar  kindermisbruik  plaatsvindt  met  de  bedoeling  om  te  worden 

opgenomen en verspreid kunnen variëren. Naar gelang hun variëteit verschilt ook 

de  locatie‐beheerder en de mate waarin die van het misbruik op de hoogte  is. De 

keuze van  locaties  is niet willekeurig maar staat ten dienste van het misbruik. Wij 

onderscheiden  verschillende  overwegingen  van  de  producent  met  daaraan 

gerelateerd vijf verschillende locatietypen: 

 victim  related:  de  locatiekeuze  vertrekt  vanuit  de  beschikbaarheid  of 

natuurlijke omgeving van het slachtoffer (thuis, school, sportlocatie); 

 activity  related: de  locatie  vloeit  voort uit de  voorzieningen die nodig  zijn  in 

relatie  tot  de  opname  van  het  misbruik  (een  foto‐  of  filmstudio, 

webcamlocatie); 

 content related: de locatie moet passen bij het misbruik op zichzelf en is vooral 

gerelateerd aan de seksuele gedraging  (bijvoorbeeld een bordeel, seksclub of 

sekswinkel) ; 

 context related: het misbruik moet passen  in een bepaalde sfeer of omgeving 

die vervolgens bepalend is voor de locatie (bijvoorbeeld een strand, zwembad, 

auto, camping, horecagelegenheid), en 

 lodging  related: de  locatie moet algemeen en anoniem beschikbaar zijn zoals 

een (illegaal) hotel, pension of gehuurd appartement.  

Al  dit  soort  locaties  komt  overigens  volgens  respondenten  in  de  opnamen  van 

kinderporno  voor.  In  de  rol  van  ‘locatie  beheerder’ wordt  die  locatie  bewust  of 

onbewust  ter  beschikking  stelt  voor  het  feitelijk misbruik  en/of  het maken  van 

opnamen.  Zo  werd  daarvoor  in  de  zaak  van  Pascal  Taveirne  meerdere  keren 
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hetzelfde hotel gebruikt (Het belang van Limburg, 2008). Kennelijk viel het niet op 

dat er voor korte tijd een kamer werd gehuurd waar vervolgens twee kinderen en 

een  aantal mannen  gebruik  van maakt.  De  betrokkenheid  bij  het misbruik  qua 

goeder‐  of  kwader  trouw  varieert  naar  het  type  locatie  en  soms  ook  nog 

daarbinnen  tussen verschillende  locaties die  tot hetzelfde  type zijn  te rekenen.  In 

onze voorstelling van het rollencomplex zijn ze daarom gedeeltelijk gearceerd.  

 

“Voor alle  locaties geldt dat  een  liefhebberij  voor  kinderporno  in  combinatie met 

een  beheerderschap  niet  absoluut  betrokkenheid  indiceert  bij  de  productie 

kinderporno, maar  wel  een  red  flag  oplevert.  Die  indicaties  nemen  toe  als  het 

commerciële locaties betreft waarvan de omzet onder druk staat.” 

 

Een victim related omgeving voor mogelijk misbruik  

The Independent Center of Social Initiatives

“Dear friends, 
 To meet the requests from our members and visitors we have opened Website 
named video.holynature.spb.ru. This Site represents Holy Nature Video Clips Zone, 
video clips about family Naturist activity in the North-West of Russia. This unique 
site grants its space to teenage girls for their High Quality video works in MPEG1, 
concerning the beauty of the Natural body, Nature and Russian Landscapes. There 
we represented the pages moved from Members Zone, Free Sample Video Clips 
and WEB reports from our current video sessions. The Gateway to the MEMBERS 
ZONE (Main Website) also welcomes its visitors !! You can see the image samples 
from the pages.... Great thanks in advance !! M.Rusinov” 

Bron: www.holynature.ru, laatst geraadpleegd op 22 januari 2010 
 

Sommige  locatiebeheerders  komen  eerder  in  aanmerking  voor  indicatie  van 

betrokkenheid  bij  kinderporno  dan  andere.  Zoals  in  het  voorbeeld  van  een 

Russische naturistenclub die door een  insider  rechtstreeks wordt gerelateerd aan 

kinderporno  (An  insight  into  child  porn,  2009).  In  het  openbare  deel  van  deze 

website zijn al afbeeldingen te zien van meisjes met een prepuberaal voorkomen. 

Naakte meisjes die op deze website zijn afgebeeld in een natuurlijke omgeving van 

naturisten, acteerden volgens de insider ook op foto’s van misbruik. 

  

3.25.2 De ‘Billing company’ 

De billing company  is een  internetbetaaldienst die als  intermediair optreedt voor 

transacties tussen een verkopende en een kopende partij. Paypal is een voorbeeld 

van zo’n dienst. Het gebruik ervan biedt bepaalde garanties voor zowel levering als 
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betaling, mede omdat de verkopende partij een bepaalde reputatie geniet op basis 

van historische  transacties die naar  tevredenheid  zijn verlopen. Billing companies 

zijn  een  volstrekt  legaal  verschijnsel,  zij  het  dat  ze  ook  voor  illegale  doeleinden 

worden  gebruikt  om  een  administratief  spoor  van  een  kopende  partij  van 

bijvoorbeeld kinderporno te verhullen. 

 

“Billing companies die opereren onder top  level domeinen die zijn geregistreerd  in 

landen waarvan  bekend  is  dat  ze  het met  het  type  activiteit  dat  onder  die  vlag 

plaatsvindt niet zo nauw nemen  (zie ook § 2.8 uit het phishing hoofdstuk)  leveren 

een verdenking op van betrokkenheid bij illegale transacties.” 

 

 

Misbruik van billing companies in relatie tot kinderporno 

“Indictment and Arrests in Global Pornography Case; Belarus Company Made 
Millions Processing Credit Cards for Kid Porn Sites” 

“NEWARK - An Indictment has been unsealed, charging a Belarus-based child 
pornography enterprise and a Florida credit card billing service in a global Internet 
pornography and money laundering scheme involving thousands of paid 
memberships to some 50 pornography websites. (….) Regpay Co. Ltd. is a credit 
card processing company providing billing services to child pornography websites 
and also operated its own websites. (….) Between about June 2002 and August 
2003, Regpay provided billing services for over 50 websites containing child 
pornography and operated its own member-paid websites, taking in approximately $ 
3 million in proceeds, according to the Indictment. (….) Regpay operated at least 
four child pornography websites from Minsk, Belarus, according to the Indictment, 
and advertised on its sites for other websites containing child pornography. One of 
the Regpay websites, redlagoon.com, pitched itself with descriptions such as 
"underground pedo world" and "UNTIL THEY GROW UP ... GET CLOSER TO 
INNOCENT PASSION." (….) 
The Regpay websites were operated from Minsk, Belarus and were "hosted" by 
Internet service companies in the United States and abroad…Regpay allegedly 
conspired in a money laundering scheme with a Ft. Lauderdale credit card billing 
service, Connections USA, Inc., to receive the Regpay membership fees. The 
Florida company and its telephone number were listed as the beneficiary of each 
the credit card transactions processed by Regpay.”  

Bron: www.justice.gov/usao/nj/press/files/regp0115_r.htm laatst geraadpleegd op 
22 januari 2010 

 

Voor  detectie  levert  deze  hypothese  niet  zo  veel  op,  want  veel  uiteenlopende 

transacties verlopen via billing companies. Het gebruik maken van de diensten van 

een billing company zal eerder aan de zijde van de liefhebber van kinderporno een 

red flag opleveren (betalingen van abonnementen op kinderpornosites of ‘pay per 
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view’ betalingen voor kinderporno). 

 

Steeds  vaker  treden  providers  van  mobiele  of  vaste  telefonie  op  als  billing 

companies ook  al  zijn  ze daarvoor niet  in het  leven geroepen en  is dat niet hun 

kerntaak. Het periodiek gebruik van dit soort betalingsopdrachten door liefhebbers 

van  kinderporno  ten  opzichte  van  hun  reguliere  telefoonverkeer  biedt 

mogelijkheden voor detectie. 

 

3.25.3 De ‘Application provider’ 

Als onderdeel van het phishing  rollencomplex  is de  rol  van applicationsupplier al 

toegelicht. Ook de  leveranciers van bewerkingssoftware voor  foto’s en video  zijn 

onder  deze  suppliers  te  scharen.  Binnen  bepaalde  delen  uit  het 

voortbrengingsproces van kinderporno speelt ook een applicationprovider een rol. 

Onder supplier verstaan we de  leverancier van tastbare softwareproducten die de 

gebruiker feitelijk tot zijn beschikking krijgt en ook op zijn desktop of server worden 

uitgevoerd. Een application provider  levert geen  concreet  tastbaar en  zelfstandig 

bruikbaar product, maar een online dienst. Onlinestorage van data, maar ook social 

networksites en instant messaging services zijn daarvan voorbeelden. Providers van 

dit  soort  diensten  zijn  te  goeder  trouw,  en  kunnen  een  rol  spelen  als 

gegevensbronnen voor detectie van kinderporno (zie bijlagen V‐IX). 

 

 

3.26 ‘The Targets’ 
 

3.26.1 Het ‘Victim’ 

De  verschillende  ‘bronnen’  voor  slachtoffers  van  kinderporno  zijn  onder  stap  3 

‘Victim  selection’  aan  de  orde  geweest.  Over  wie  er  vooral  kans  maken  op 

slachtofferschap  is  veel  geschreven  (Frenken,  2001;  Taylor & Quayle,  2003;  Van 

Wijk et al., 2007; Choo, 2009).  In Nederland zijn de meeste slachtoffers familie of 

bekenden van de dader. Daarnaast  lopen kinderen die bij een vereniging zitten of 

die bijvoorbeeld een mannelijke oppas hebben een grotere kans om slachtoffer te 

worden.  Die  kinderen  zijn  meestal  tussen  de  8  en  11  jaar  oud,  en  het  zijn 

voornamelijk blanke meisjes die slachtoffer worden.  

 

Het meeste  risico  lopen  volgens Delfos  (Pardoen, 2008) meisjes  tussen 11 en 15 
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jaar, en jongens rond 16 jaar die op zoek zijn naar contacten om te praten over hun 

homoseksuele gevoelens of hun twijfel op dat gebied. Verder behoren volgens haar 

tot de risicogroep kinderen:  

 die seksueel ontwaakt en nieuwsgierig zijn; 

 met een zucht naar riskant gedrag; 

 met een onbevredigde behoefte aan verbondenheid; 

 die eenzaam zijn of depressief; 

 die een slechte relatie met hun ouders hebbben, of 

 die seksueel misbruikt zijn. 

 

Kinderen  lopen een groter  risico om  slachtoffer via  internet  te worden naarmate 

hun  internetactiviteit  hoger  is,  vooral wanneer  zij  veel  chatten  en  actief  zijn  op 

profielsites.  Ook  door  het  spelen  van  online  games  lopen  zij  een  groter  risico. 

Daarnaast  bestaat  er  een  samenhang  tussen  negatieve  gebeurtenissen  in  de 

jeugdperiode  en  het  meemaken  van  negatieve  gebeurtenissen  op  internet. 

Voorbeelden  van  die  negatieve  gebeurtenissen  zijn  een  scheiding,  seksueel 

misbruik  of  overlijden.  Deze  kinderen  spreken  vaker  offline  af  en  krijgen  vaker 

ongewenste  verzoeken.  Kinderen  worden  eerder  slachtoffer  wanneer  zij  een 

webcam hebben, vooral wanneer deze op de  slaapkamer van het kind  staat. Het 

eigen flirtgedrag van kinderen beïnvloedt het risico om slachtoffer te worden. Hoe 

vaker jongeren flirten op internet, hoe groter de kans is op risicogedrag en op het 

meemaken van ongewenste seksuele ervaringen. Hetzelfde geldt voor jongeren die 

regelmatig sekssites bezoeken.  

 

De kwetsbaarheid van tieners 

Friends and friends

“Teens lie about themselves online, but for some reason they are willing to believe 
what complete strangers say about themselves … Teenagers who are not popular 
in the real world can find a kind of substitute popularity 
online by adding more friends to their social networking site. Who needs real-life 
friends when they have so many people online willing to chat and tell them how cool 
they are? Children are having 10-minute conversations with strangers online and 
suddenly they have a new best friend.” 

Bron: Choo, 2009 

 

Tenslotte lopen kinderen die hoog scoren op depressie meer risico. Het blijkt dat zij 

vaker een afspraak maken met  iemand die zij op  internet hebben ontmoet, vaker 

ingaan op verzoeken of vragen en zelf vaker aandringen op een seksueel gesprek of 

om te webcammen (Seks is een game, p. 39‐42). In landen waar veel sekstoerisme 
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voorkomt, worden vooral kinderen die  in de prostitutie werken het slachtoffer. Zij 

worden gebruikt door kindersekstoeristen om hobbymatig materiaal van te maken. 

Daarnaast worden in de armere Oostbloklanden veel zwerfkinderen slachtoffer van 

professionele  producenten,  maar  ook  kinderen  van  (arme)  ouders  die  aan  de 

producenten worden uitgeleverd voor geld. 

 

 

3.27 Conclusies 
 

Resumé 

De varianten in MO’s van de productie, distributie en het afnemen van kinderporno 

hebben  we  opgedeeld  in  16  hoofdstappen.  Misbruik  is  gedefinieerd  als  het 

feitelijke seksueel of seksueel gemotiveerd handelen ten opzichte van een kind. Het 

kan variëren van het begluren van een kind zonder dat het zich daarvan bewust is, 

tot  en met  penetratie  of  zelfs mishandeling.  Afhankelijk  van  het  type misbruik 

worden  deze  stappen  in  meer  of  mindere  mate  doorlopen.  De  groomer  komt 

mogelijk  niet  verder  dan  de  keuze  van  een  slachtoffer  binnen  een  sociale 

netwerkomgeving,  terwijl het proces voor de  ‘exchanger’ kan beginnen rond stap 

13:  de  verwerving  van  opnames.  In  totaal  zijn  26  mogelijke  rollen  aan  het 

kinderpornoproces  gerelateerd  zonder  daarmee  te  suggereren  dat  alle  rollen  in 

elke MO voorkomen of even  sterk voorkomen. Deze  rollen  zijn onderverdeeld  in 

degenen  die  het  kinderpornoproces  initiëren,  de  werknemers  die  de 

procesactiviteiten  uitvoeren,  ‘facilitators’  die  het  proces  (vaak  onbewust) 

ondersteunen, en de  slachtoffers. Een aantal  rollen  is per definitie of mogelijk  te 

goeder  trouw.  De  rol  van  feitelijk  misbruiker  is  naar  opklimmend  misbruik 

opgedeeld  in  zes  verschillende  typen:  ‘voyeur’,  ‘breeder’,  ‘choreographer’, 

‘performer’, ‘assailant’ en ‘sadist’. De relatie van het misbruik met internet is voor 

de ‘breeder’ en de ‘choreographer’ evident.  

 

Als belangrijk verschil met het phishingproces, is in het kinderpornoproces niet één 

centrale  regisseur  actief  maar  zijn  het  er  in  feite  drie:  de  ‘producent’,  de 

‘distributeur’ en de ‘moderator’. Deze drie spelen een centrale rol in respectievelijk 

productie,  distributie  en  ‘consumptie’.  Rond  hun  figuur  zijn  ook  drie  soorten 

netwerken  actief  met  elk  hun  eigen  onderscheiden  spelers  en 

uitwisselingsprocessen. De producent heeft te maken met misbruikers, fotografen, 

cameramensen  en  beeldbewerkers;  de  distributeur  met  webvertizers,  hosts, 

toolsuppliers en billing companies, en de moderator opereert tussen de kijkers en 

uitwisselaars van kinderporno.  
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Uit  oogpunt  van  detectie  heeft  het  voortbrengingsproces  van  kinderporno  als 

‘voordeel’,  dat  er  allerlei  technische  handelingen  bij  nodig  zijn.  Ondanks  de 

voortschrijdende techniek, zijn vooral voor het opnemen, vastleggen en bewerken 

van beeldmateriaal allerlei technische hulpmiddelen en vaardigheden noodzakelijk. 

Die komen weliswaar steeds meer binnen het bereik van de amateur, maar dan nog 

moeten  ze  door  die  amateur  worden  gehanteerd.  Anders  gezegd:  de  vereiste 

vaardigheid  voor  toepassing  neemt  af,  maar  er  zijn  nog  steeds  min  of  meer 

dezelfde  hulpmiddelen  bij  nodig.  Dat  is  een  belangrijke  insteek  voor  de 

ontwikkeling  van  detectiehypothesen.  Een  aantal  van  de  handelingen  om 

kinderporno  te maken, moet vrij dwingend worden gevolgd en kent door de  tijd 

heen  maar  weinig  variaties.  Vooral  dat  soort  weinig  evoluerende 

productieactiviteiten  zijn  in  theorie  een belangrijke basis  voor detectie,  in plaats 

van de  snel  evoluerende distributietechnieken. Bovendien  vinden  ze dicht bij de 

bron plaats, wat detectie en verstoring vroeg in het voortbrengingsproces mogelijk 

maakt. 

 

Binnen  het  voortbrengingsproces  van  kinderporno,  komen  handelingen  voor  die 

niet exclusief voor kinderporno discrimineren. Ze komen ook overeen met reguliere 

processen. Ook dat heeft weer een voordeel:  juist omdat ze moeilijk zijn/lijken te 

onderscheiden van reguliere activiteiten,  is de verhulling van die activiteiten soms 

ook minder. Bovendien kent die verhulling beperkingen: men moet met bepaalde 

zaken naar buiten. Hypothesen en bijbehorende indicatoren die gebruikmaken van 

de  relatief weinig  verhulde  of  te  verhullen  generieke  activiteiten  uit  het  proces 

hebben  vaak  maar  één  extra  parameter  nodig  om  kinderporno  te  indiceren. 

Bijvoorbeeld  iemands  gebleken belangstelling  voor  seksueel  getinte  afbeeldingen 

van  (jonge)  kinderen,  of  een  schuldpositie  waardoor  men  eerder  in  illegale 

activiteiten  terechtkomt  dan  zonder  het  geval  zou  zijn.  Meerdere  van  de 

hypothesen  over  MO’s  uit  het  kinderpornoproces  en  de  rollen  die  daarbij 

voorkomen,  vereisen  een  bepaalde  startpopulatie  voordat  ze  kunnen  worden 

toegepast. Bijvoorbeeld alle mensen die hun IP‐adres hebben verborgen kort nadat 

ze  voor  het  eerst  actief  zijn  geweest  op  internet,  of  zij  met  een  bekende 

achtergrond  als  pedofiel.  Op  zichzelf  indiceert  het  gerekend  worden  tot  een 

bepaalde  startpopulatie  nog  niets,  alleen  stelt  het  wel  in  staat  om  hypothesen 

gerichter toe te passen en te toetsen. 

 

Daderkenmerken en gegevensbronnen 

In de literatuur wordt over het algemeen weinig gedifferentieerd naar verschillende 

daderrollen. De focus ligt sterk op de pedofiel en door hem verondersteld misbruik 

als downloader van kinderporno of groomer. Van deze doelgroep circuleren allerlei 
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verschillende  typologieën,  met  de  nadruk  op  sociaalpsychologische  en 

sociaaldemografische  factoren.  Binnen  de  functionele  benadering  van  dit 

onderzoek waarin het proactief detecteren van  internetgerelateerde kinderporno 

centraal  staat,  zijn we  vooral op  zoek naar onderscheidende  kenmerken die  aan 

administratieve bronnen kunnen worden getoetst. De algemene daderkenmerken 

uit  de  typologieën  zijn  voor  een  belangrijk  deel  voor  dit  doel  te  weinig 

‘discrimenerend’ en  te weinig geoperationaliseerd. Ze voorzien niet of beperkt  in 

kenmerken die directer aan kinderporno te relateren gedrag indiceren, waarna dat 

gedrag  als  typisch  voor  de  doelgroep  en  atypisch  voor  de  generieke 

internetgebruiker,  kan  worden  gekwalificeerd.  Wel  kunnen  sommige  van  de 

algemene  kenmerken  helpen  om  een  startpopulatie  te  definiëren  zodat men  al 

begint met een deelselectie waarvan men beoordeeld in hoeverre daarbinnen een 

bepaald typisch gedrag wordt vertoond.  

 

Een belangrijk deel van de activiteiten in de voortbrenging van kinderporno is niet 

aan het  internet gerelateerd als gevolg waarvan detectie ook niet met behulp van 

het internetgedrag kan plaatsvinden. Dat geldt vooral voor productieactiviteiten en 

de daarin voorkomende rollen. 

 

Ontwikkelingen 

Dit  rapport  is geen  trendrapportage, maar er  is wel een aantal ontwikkelingen  te 

signaleren in de voortbrenging, verspreiding en ‘consumptie’ van kinderporno. Net 

als  veel  van  de  inhoud  van  dit  hoofdstuk,  bestaat  ook  de  schets  van  deze 

ontwikkelingen vooral uit hypothesen, zij het geïnspireerd vanuit wat in de studie is 

aangetroffen.  Als  basishypothese  is  aangenomen  dat  ontwikkelingen  die  in  de 

reguliere porno‐industrie zichtbaar zijn (en die vaak weer een afspiegeling zijn van 

de bredere  entertainment  industrie) ook  zullen doordringen  in de productie  van 

kinderporno.  

 

De ontwikkeling van fotomateriaal naar video dateert al van een paar jaar geleden. 

Deze  zet  zich  door  waarbij  steeds  meer  interactieve  functionaliteiten  aan  het 

materiaal  worden  toegevoegd.  Basaal  bestaan  die  uit  de  verschillende 

opnameposities  waaruit  de  kijker  kan  kiezen  of  verschillende  poses  van  het 

slachtoffer, maar steeds verder ontwikkelen ze zich naar virtuele deelname van de 

kijker  in de scene. Webcambeelden van de kijker worden bijvoorbeeld versmolten 

met online aangeboden videobeelden. De vraag naar  interactie neemt  toe onder 

invloed van wat de consumenten gewend zijn op hun Wii, Playstation of Xbox aan 

te  treffen.  Hetzelfde  geldt  voor  de  kwaliteitseisen  die  men  stelt  aan  het 

beeldmateriaal.  De  consument  neemt  niet  meer  genoegen  met  korrelige  en 

statische  beelden.  De  vraag  naar  nieuwe  producties  zal  toenemen  omdat  het 
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oudere materiaal niet uit oogpunt van de nieuwe functionaliteiten  is opgenomen. 

Om  in de  toekomstige behoefte  te  voorzien  zijn meer misbruikmomenten nodig, 

neemt de opnameduur van scènes toe, en daarmee ook de duur van het misbruik. 

Een parallelontwikkeling draagt daar nog aan bij: de behoefte om live mee te kijken 

op  het  moment  dat  het  misbruik  wordt  gepleegd  en  daarop  invloed  te  willen 

uitoefen via opdrachten.  

De  professionele  producties  worden  duurder  door  het  gelijktijdig  gebruik  van 

meerdere camera’s met een hogere kwaliteit, de directe broadcasting en de meer 

complexe montage tot interactieve compilaties. Naast videomateriaal dat vooral is 

bedoeld om  interactief  te worden bekeken, zal vermoedelijk de behoefte aan het 

spelen  van  pornogames  en  daarmee  ook  die  op  het  gebied  van  kinderporno, 

toenemen.  Nude‐patches  die  de  rollen  in  bestaande  games  transformeren  in 

naakte  auteurs  (zie  §  3.14.4)  zijn  daarvan  waarschijnlijk  nog  maar  het  begin. 

Vooralsnog  bestaan  zij  uit  getekende  karakters  (animatie),  maar  het  lijkt  een 

kwestie  van  tijd  dat  video‐opnames  van  (kinder)porno  in  dit  soort  spellen  zijn 

intrede  zal  doen.  Deze  evolutie  heeft  een  belangrijke  consequentie:  het  oude 

materiaal dat circuleert leent zich niet voor innovatieve toepassing. Er ontstaat dan 

ook  een  grote  behoefte  aan  nieuw  kinderporno‐materiaal  dat met  het  oog  op 

nieuwe  toepassingen  is opgenomen. Naar  verwachting  zal het  aantallen  gevallen 

van kinderporno daardoor toenemen. 

 

Naast dit  soort ontwikkelingen van de vraag naar de content van kinderporno,  is 

ook de context daaromheen in verandering. Wolak et al. (2009, p. 5) signaleren dat 

in de Verenigde Staten de verdachten van kinderporno steeds vaker in de categorie 

18  tot  25  jarigen worden  aangetroffen.  In  het  jaar  2000  kwam  nog  23%  van  de 

daders uit deze leeftijdsgroep, wat in 2006 was opgelopen tot 40%. Niet bekend is 

in  hoeverre  deze  toename  zich  laat  verklaren  door  de  focus  van 

opsporingsinstanties op juist deze categorie.  

Ook  in  de  communicatie  tussen  belangstellenden  voor  kinderporno  wordt  een 

verschuiving vermoed. De veilige uitwisseling via peer‐to‐peer netwerken zal blijven 

bestaan,  maar  wordt  aangevuld  met  uitwisseling  via  social  communities  zoals 

Secondlife  door  vooral  de  zogenaamde  ‘role‐players’.  Zij  zijn  niet  alleen  uit  op 

materiaal,  maar  nemen  ook  graag  in  alternatieve  rollen  deel  aan  virtuele 

omgevingen waarin  belangstelling  voor  (kinder)porno het  centrale  thema  vormt. 

Kale  bestandsuitwisseling  wordt  langs  deze  weg  geïntegreerd  met  een 

gemeenschappelijke fantasiewereld van gelijkgezinden.  

 

Als andere vorm voor het opnemen, verspreiden en het bekijken van kinderporno, 

zal  het  gebruik  van  mobiele  telefoons  toenemen.  De  Stichting  Meldpunt  ter 

bestrijding  van  Kinderpornografie  op  Internet  (2008,  p.  17),  verwijst  naar  de 
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oprichting  van  de  'Mobile  Alliance  against  Child  Sexual  Abuse  Content’  door  de 

GSM‐Association58.  Ingebouwde  videocamera’s  zijn  bijna  standaard  in  GSM’s 

aanwezig evenals software waarmee de gebruiker de filmpjes met één druk op de 

knop publiceert op zijn of haar Facebookpagina of op YouTube. Aansluitingen van 

de GSM’s op televisieschermen zullen waarschijnlijk volgen. Deze telefoons zullen 

ook betalingen voor downloads verwerken. 

 

Tot  slot  vooronderstellen  we  nog  twee  contextuele  ontwikkelingen.  De 

mogelijkheden  voor  afscherming  van  de  uitwisseling  van  illegale  content  als 

kinderporno  zullen  dankzij  technologische  ontwikkelingen  toenemen,  waarbij 

steeds minder zichtbaar is of er van enige afscherming sprake is. In de professionele 

productiesfeer zullen valse identiteiten consequenter worden doorgevoerd, niet in 

de  laatste  plaats  om  de  integratie  van  de  productieomgevingen  van  legale  en 

illegale porno te versluieren. Door de toenemende productiekosten en een zekere 

verzadiging  onder  het  publiek  dat  steeds  vraagt  om  meer,  neemt  de  kans  op 

integratie van de wereld van de reguliere porno en de kinderporno toe. 

Als tweede ontwikkeling zien we nu al dat facilitators steeds generieker toepasbare 

producten  op  de  illegale markt  brengen  waardoor  bepaalde  elementen  van  de 

MO’s van verschillende vormen van cybercrime beginnen overeen te stemmen.  

 

In het verlengde van deze vooronderstelde ontwikkelingen zullen ook nieuwe rollen 

hun intrede doen, en zullen bestaande veranderen, met een belangrijk aandeel van 

de video‐ en gaming industrie.  

 

Onderzoeksmateriaal 

Naar de  klassieke  liefhebbers  van  kinderporno  is  redelijk wat onderzoek  gedaan, 

ook al zijn die onderzoeken niet allemaal van recente datum. De relatie met het het 

internet  is  veel  minder  (fundamenteel)  onderzocht.  Choo  (2009)  zegt  van  die 

onderzoeken:  “While  some  of  the  research  cited  is  academically  robust  in  its 

methodology, it is important to note the small sample sizes involved in a number of 

the clinical studies. Although this is often appropriate for in‐depth qualitative case 

studies that are published in the medical and psychiatric literature, the conclusions 

sometimes cannot be widely generalised to other populations.” 

 

De literatuur die er is, komt voornamelijk uit het buitenland, zoals uit Engeland en 

Amerika  en  is moeilijk  op waarde  te  schatten.  Op  zich  zou  dat  geen  probleem 

                                                                 
58
 De GSMA vertegenwoordigt ruim 700 telecommunicatiebedrijven in 218 landen (wereldwijd 85% van 

alle mobiele bellers). 
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hoeven  te  zijn,  aangezien  kinderporno  een  internationaal  probleem  en  delict  is. 

Maar  het  is  toch  lastig  te  zeggen  of  die  resultaten  even  bruikbaar  zijn  voor  de 

Nederlandse  situatie. De belangrijkste  respondenten uit de praktijk  in Nederland 

zijn daarom geïnterviewd. Daarnaast  is ook dossieranalyse verricht. Drie grote en 

bekende zaken van  internetgerelateerde kinderporno uit Nederland zijn bekeken. 

Rechercheurs  zagen  deze  zaken  zelf  als  representatief  voor  hoe  daders  van 

kinderporno op het  internet te werk gaan  in de praktijk. Naast dossieranalyse zijn 

er voor dit onderzoek nog elf uitspraken bekeken van de rechtbank en het Hof, met 

als basis het vervaardigen van internetkinderporno. 
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Hoofdstuk 4 Advance-fee 
internet fraud (AFiF) 

Advance‐fee  internet  fraud  (AFiF)  of  voorschotfraude,  staat  vooral  bekend  als 

4.1.9 fraude naar het Nigeriaanse wetsartikel waarin zij strafbaar  is gesteld. Ten 

onrechte  suggereert het dagelijks  spraakgebruik dat deze  scamvorm alleen kan 

worden  toegeschreven  aan  Nigerianen.  Weliswaar  hebben  zij  deze  fraude 

ongeveer tot ware kunst verheven en komen zij in onderzoeken ook steevast als 

belangrijkste dadergroep naar  voren, maar  juist omdat de  schijnwerpers  zo op 

hen zijn gericht, bestaat er ook een risico van vertekening. Aangetrokken door de 

aanlokkelijke  winsten,  zijn  ook  anderen  in  deze  markt  gesprongen.  In  eerste 

instantie  West‐Afrikanen  maar  er  zijn  ook  voorbeelden  van  participatie  door 

autochtone Nederlanders en van Roemenen (waarvan overigens wel weer wordt 

vermoed dat ze in relatie staan tot Nigerianen). Dat overigens verdringing in deze 

markt niet heel snel  lijkt te gaan, heeft ook te maken met de resources waaruit 

kennelijk Nigerianen vooral kunnen putten. Dankzij  jarenlange ervaring hebben 

zij een voorsprong opgebouwd op het gebied van vervalsing en overtuiging, die 

kennelijk niet gauw wordt ingehaald. Fundamenteel speelt vooral ook een rol dat 

zij zijn grootgebracht met  fraude als  leidend economisch principe van een eigen 

definitie  van  kapitalisme.  Dat  verklaart  mede  hun  decennia  lange  structurele 

betrokkenheid bij, en de beheersing van, de markt voor voorschotfraude. 

 

Voor het onderzoek naar advance‐fee  internet  fraud hebben ook wij ons vooral 

gebaseerd  op materiaal  over  Nigerianen.  Volgens  het  stramien  van  de  vorige 

hoofdstukken  beginnen  we  dit  hoofdstuk  met  een  begrip‐  en  plaatsbepaling. 

Daarna  schetsen  we  het  bedrijfsproces  zoals  dat  mogelijk  in  de  grotere 

voorschotfraudes aan de orde is. Per processtap wordt een aantal varianten van 

de  MO  beschreven  die  in  verschillende  combinaties  nieuwe  MO’s  kunnen 

vormen. Een en ander wordt ondersteund door een  schematische weergave.  In 

eerste  instantie  wordt  het  proces  beschreven  vanuit  het  perspectief  van  de 

scammer  als  de  genius  die  de  scam  bedenkt  en  uitvoert.  Dat  sluit  aan  op  de 

praktijk waarbij  daderdefinities  vooral  betrekking  hebben  op  een  enkelvoudig 

daderbegrip en het beschrijven van de kenmerken van één dader (Hulst & Neve, 

2008, pp. 87‐88). De beschouwing van de MO’s sluiten we af met een beschrijving 

van de  samenloop  van  advance‐fee  internet  fraud met  andere delicten. Uit de 

daaropvolgende  paragraaf  zal  blijken  dat  het  aanvankelijke  daderperspectief 

bijstelling  behoeft. We  introduceren  een  rollencomplex  waarin  is  getracht  de 

verschillende dader‐, faciliterende‐ en ook slachtofferrollen en hun samenhang te 
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modelleren. Die afzonderlijke rollen worden uitgewerkt en geïntegreerd met de 

kennis en veronderstellingen over MO’s. Door de beperkte relatie van AFiF met 

het  internet, was het opstellen  van  internetgerelateerde hypothesen  voor  juist 

deze vorm het  lastigst. Het hoofdstuk sluit af met een concluderende paragraaf 

waarin wordt  ingegaan op het onderzoeksmateriaal, hoe is omgegaan met witte 

vlekken  in  de  kennis  van  advance‐fee  internet  fraud  en  hoe  vanuit  het 

‘Hollandsch’ perspectief tegen haar detectie kan worden aangekeken. 

 

 

4.1 Begrip- en plaatsbepaling advance-fee 
internet fraud 

 

Voorbeelden 

Onder  AFiF  gaan  oplichtingpraktijken  schuil  waarbij  via  e‐mail  (of  brief  of  fax) 

mensen  worden  benaderd  en  gevraagd  hun medewerking  te  verlenen  om  een 

groot geld bedrag vrij te krijgen (prijs loterij, erfenis) of om in aanmerking te komen 

voor een baan, of om te helpen bij het oplossen van erbarmelijke omstandigheden 

van een persoon of dier. Een hoge beloning wordt als blijk van waardering  in het 

vooruitzicht  wordt  gesteld,  alleen  moeten  eerst  noodzakelijke  kosten  worden 

gemaakt  en  voldaan,  alvorens  van  de  beloning  (een  bedrag,  een  baan  of 

beëindiging van de erbarmelijke situatie) sprake kan zijn. De ‘uitverkorene’ dient bij 

het  ingaan op het voorstel wel snel een eerste voorschot te betalen, want anders 

gaat men op zoek naar een kandidaat die wel wil meewerken. Advance‐fee internet 

fraud kan betrekking hebben op tal van verschillende onderwerpen. Een greep uit 

de vele voorbeelden: veilingobjecten, huisdieren, erfenis,  loterij,  lucratieve banen, 

aandelen,  rampen,  liefdadigheid,  overfacturatie  of  een  verblijfstitel.  Hoe 

verschillend ook qua verschijningsvorm, elke AFiF kent twee generieke elementen: 

een bepaald voordeel is alleen te genieten als de aanbieder met degene die wordt 

benaderd  samenwerkt,  en  om  dat  voordeel  te  genieten  of  te  bereiken moeten 

bepaalde  kosten worden  gemaakt. Het bestudeerde  onderzoeksmateriaal  en  het 

internet geven nog meer voorbeelden van AFiF, waarvan hierna een van de meest 

bizarre Nederlandse voorvallen wordt beschreven die ook wel bekend staat als de 

‘wash‐wash scam’. 
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Het ontvouwen van een script 

Wash-wash scam

“Verdachte heeft, samen met zijn mededader(s), X benaderd met het gefingeerde 
verhaal dat hij aanspraak zou kunnen maken op een erfenis van 16,2 miljoen euro. 
Verdachte en zijn mededader(s) hebben het slachtoffer allerhande leugens voor 
geschoteld en nagemaakte documenten van betrouwbaar te achten instellingen, 
zoals banken, toegezonden. Ter onderbouwing van het verhaal werden het 
slachtoffer een officieel ogende overlijdensakte en andere officieel ogende 
documenten toegezonden, met daarbij rekeningen voor allerhande kosten verband 
houdende met de overdracht van het geld. Het uit Duitsland afkomstige slachtoffer 
is naar een daartoe tijdelijk gehuurde kantoorruimte in Amsterdam gebracht, waar 
hij de erfenis in ontvangst zou kunnen nemen. Nadat het slachtoffer hier een bedrag 
van € 8.500 had betaald, kreeg hij een koffer met geld te zien, waarbij hem werd 
verteld dat dit geld was voorzien van stempels om diefstal te voorkomen. Ter plekke 
werd met behulp van een vloeistof een biljet ontdaan van het stempel. Daarna 
kreeg het slachtoffer te horen dat de reinigingsvloeistof op was en dat voor de 
reiniging van de overige biljetten een aanzienlijk geldbedrag betaald diende te 
worden. Nadat het slachtoffer tijdens een nieuwe afspraak een bedrag van € 13.000 
had betaald, bleek dat de fles met vloeistof kapot was gegaan en werd het 
slachtoffer verteld dat hij nogmaals een groot geldbedrag diende te betalen voor 
nieuwe vloeistof. Het slachtoffer heeft toen geld geleend van een vriend van hem en 
nog eens € 23.500 betaald. Verdachte heeft meerdere malen telefonisch contact 
gehad met de slachtoffers en een e-mail gestuurd waarin bedrieglijk stond dat er € 
340.000 betaald moest worden voor een officieel document dat noodzakelijk was 
om het geld vrij te laten komen.” 

Bron: LJN: BH5354, 2009 

 

Definitie 

De  auteurs  van  het  rapport  ‘Gouden  Bergen’  stellen  vast  dat  er  geen  duidelijke 

definitie  lijkt te bestaan van advance‐fee  internet fraude  (Schoenmakers, de Vries 

Robbé, & van Wijk, 2009, p. 46). Zelf hanteren zij de definitie uit een bijdrage aan 

een  regionale  EFCC59‐politieconferentie  in  Nigeria,  die  we  overigens  ook  in 

Wikipedia aantreffen. “Advance‐fee internet fraud is a confidence trick in which the 

target  is  persuaded  to  advance  relatively  small  sums  of money  in  the  hope  of 

realizing a much  larger gain.”  In deze definitie  lijkt het doel te bestaan uit geld en 

blijft  in het midden of dat doel wel of niet wordt bereikt  (ook  al  suggereert het 

begrip ‘trick’ al wel een bepaalde afloop). Hulst en Neve (2008, p. 190) geven niet 

                                                                 
59
 Economic and Financial Crimes Commission  (Nigeria, opgericht  in 2003) onder meer belast met de 

bestrijding  van  advance‐fee  internet  fraud  en  initiatiefneemster  tot  de  oprichting  van  de  Nigerian 

Financial Intelligence Unit. 
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zo  zeer  een  strakke  definitie  als  wel  een  omschrijving  van  wat  zij  als 

Nigerianenscam  zien  namelijk  “grootschalige  oplichtingpraktijken  die  veelal  door 

Nigerianen  worden  gepleegd.  Slachtoffers  worden  via  misleidende  digitale 

informatie (bijvoorbeeld spam e‐mail) overgehaald om een financieel voorschot te 

verlenen (om belangrijke anderen te helpen of om een grote geldprijs te incasseren 

die in het vooruitzicht wordt gesteld)”.  

Er zijn overigens veel verschillende vormen van deze scam waarop de kwalificaties 

”Nigerian” of  “grootschalig” minder  van  toepassing  zijn  en  andere  beloningen  in 

het  vooruitzicht  worden  gesteld  dan  de  twee  die  in  de  omschrijving  zijn 

opgenomen.  Er  zijn  bovendien  ook  allerlei  niet‐internet  gerelateerde 

oplichtingpraktijken die onder de definitie  van advance‐fee  internet  fraud  vallen. 

Ingegeven  door  de  specifieke  internetbenadering  van  ons  rapport,  beperken wij 

ons tot advance‐fee  internet fraud (AFiF) die  is gedefinieerd als: “het door middel 

van  communicatie  via  het  internet  (e‐mail  of  chatberichten)  overhalen  van 

natuurlijke  of  rechtspersonen  tot  het  doen  van  aanbetalingen,  door  het  vals 

voorspiegelen van een daarmee te verkrijgen voordeel dat uiteindelijk niet blijkt te 

bestaan of niet, of slechts deels, wordt geleverd.” 

 

 

4.2 Modus operandi 
 

De gemiddelde Nederlander zal met AFiF te maken krijgen op het moment dat er 

een e‐mail wordt ontvangen waarin een groot  te ontvangen bedrag of een baan 

wordt voorgespiegeld. Maar een voltooide AFiF bestaat  in hoofdlijnen uit wel 15 

processtappen. De  strakke  volgorde  in  deze  stappen  die  het  schema  in  Figuur  5 

suggereert, wordt  in  de  praktijk  niet  altijd  zo  aangetroffen.  Een  aantal  stappen 

loopt  bovendien  aan  elkaar  parallel,  kan  ook  in  omgekeerde  volgorde  worden 

genomen of kan worden overgeslagen. Zonder al in te gaan op allerlei varianten per 

processtap, verloopt een AFiF van enige omvang globaal als volgt. 

 

In de eerste plaats wordt door daders een bepaalde vorm van fraude gekozen. Daar 

worden  e‐mailadressen  bij  gezocht  van  doelwitten  (targets)  en  er  wordt  een 

verhaal verzonnen (het script) om die doelwitten te overtuigen. In de voorbereiding 

moeten  twee belangrijke vraagstukken worden opgelost: op welke manieren kan, 

zodra  een  slachtoffer  zal  toehappen,  het  geld  worden  doorgesluisd,  en  welke 

rol(len) met bijbehorende valse identiteit(en) moet(en) worden gespeeld (de ‘cast’) 

om een geloofwaardig verhaal te ‘spinnen’. De documenten die voorwaardelijk zijn 

voor het script en de aan te nemen identiteiten moeten daarna worden gekocht of 
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gemaakt.  

 

Om van deze voorbereiding over  te gaan op de  fase van het  contact  leggen met 

targets  moet  men  beschikken  over  een  internetverbinding  met  voldoende 

bandbreedte,  enige  software  en  vooral  gegarandeerde  anonimiteit. Dan  kan  het 

spel beginnen. De mails gaan eruit en het is wachten op reacties. Soms volgt er nog 

een herhalingsmail.  Een  klein  aantal mensen  zal belangstelling  tonen  (potentiële 

slachtoffers).  Soms  wordt  van  deze mensen  een  bepaalde  vorm  van  registratie 

gevraagd. Dat  levert weer persoonsgegevens op die op zichzelf al  interessant zijn 

om  te worden  verhandeld  en  die worden  gebruikt  om  de  latere  communicatie 

persoonlijk  in te kleuren. Ondertussen wordt via e‐mail, telefoon‐ of  face‐to‐face‐

contact, het spel op gang gebracht (en gehouden) van langzaam aan overtuigen en 

verleiden  tot het doen van kleine betalingen, gevolgd door grotere naarmate het 

voorgespiegelde resultaat dichter  in het bereik van het slachtoffer  lijkt  te komen. 

Dit  deel  van  het  traject  kan maanden  duren.  Betalingen  die  volgen worden  via 

mules en/of money  transfers doorgesluisd. Het  spel gaat net  zolang door  tot het 

slachtoffer argwaan krijgt of geen geld meer heeft. 

 

Aan de hand van de vereenvoudigde Figuur 5  zoomen we  in op de verschillende 

varianten  per  processtap.  Die  varianten  lichten  we  kort  toe  waarbij  we  ons 

voorlopig  beperken  tot  het  perspectief  of  de  rol  zoals  die  ook  doorklinkt  in  de 

terminologie van de procesbeschrijving: dat van de scammer als regisseur van het 

fraudeproces. 
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Figuur 5: Advance‐fee internet Fraud: Stappen in het hoofdproces en varianten per processtap 
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4.3 Stap 1 Choose type of fraud 
 

Aan het begin van het scamproces zal de scammer een keuze maken voor welk type 

scam hij gaat. Van alles is er mogelijk, waarbij een aantal variabelen een rol lijkt te 

spelen bij diens uiteindelijke keuze: 

 de  mate  waarin  een  scammer  thuis  is  in  een  bepaald  onderwerp  en 

daaromheen een overtuigend verhaal (script) weet te spinnen; 

 het soort adressen waarover de scammer kan beschikken (zijn dat bijvoorbeeld 

de abonnees van een Amerikaans huisdierenmagazine dan ligt ‘petscam’ meer 

voor de hand dan ‘investmentscam’); 

 het soort (valse/valselijk opgemaakte) documenten waarover de scammer kan 

beschikken;  

 de mate waarin de scammer toegang heeft tot authentieke documenten die hij 

dient te kunnen tonen of na te (laten) maken; 

 de  afstand  tot het  target  (‘close’  tegenover  ‘distance’):  als de  scam om  een 

aantal  fysieke  ontmoetingen  met  het  slachtoffer  vraagt  dan  is  een  grote 

afstand te kostbaar en tijdrovend en schrikt die het slachtoffer mogelijk af, en 

 de  opbrengst  die  de  scammer  in  gedachte  heeft:  een  investmentscam  gaat 

over andere bedragen dan een  scam waarin het gaat om de aankoop of het 

herstel van een pup.  

Deze variabelen brengen ons tot het volgende algemene gedragskenmerk van een 

scammer. 

 

“Een  voorschotfraudeur  specialiseert  zich  in  een  bepaald  type  (aanverwante) 

fraude(s),  aansluitend  op  zijn  kennis,  vaardigheden,  uitvalsbasis  en  na  te  streven 

resultaat.  In  lijn  met  zijn  specialisatie  probeert  hij  specifieke  adressen  en 

documenten te bemachtigen.” 

 

Indien deze hypothese waar is, kan uit het type scam dat men aantreft grofweg een 

aantal  kenmerken  van  de  scammer  en  diens  gedrag  worden  afgeleid.  Zo  heeft 

iemand  die  specifiek  naar  adressen  zoekt  van  medici  wellicht  een  bepaalde 

affiniteit met deze beroepsgroep of een fraai script bedacht dat bij uitstek op deze 

doelgroep kan worden toegepast, bijvoorbeeld met een verhaal over deelname aan 

medische congressen (waar gebeurd).  

 

“Zoals het product van een graffiti‐artiest  is te herleiden naar zijn maker,  laat ook 

de fraudeur een soort van scam‐afdruk na met behulp waarvan gelijksoortige scams 

aan hem kunnen worden toegeschreven.” 
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4.4 Stap 2 Determine target 
 

De keuze voor het  type doelwit waarop de scammer zich  richt  is nauw verweven 

met stap 1. Ze wordt steeds belangrijker naarmate er meer scammers op de markt 

actief  zijn  en  naarmate  potentiële  slachtoffers  zich  meer  bewust  zijn  van  het 

scamrisico. Net als we zagen bij de spammers en de phishers, vermoeden wij ook 

onder  de  scammers  een  trend  naar  targeting.  In  plaats  van  met  grove  hagel 

willekeurig welke e‐mailadressen te bestoken, versmalt men de focus tot: 

 bepaalde doelgroepen;  

 specifieke kanalen om die doelgroepen  te bereiken  (zoals social networksites 

als Linkedin), en 

 voor die doelgroep specifieke boodschappen.  

Voor  de  scammer  heeft  dat  significante  voordelen:  de  boodschappen  komen 

vertrouwenwekkender over als  ze  in het  jargon  zijn gesteld van bijvoorbeeld een 

specifieke doelgroep en die doelgroep bovendien bereiken via een (ogenschijnlijk) 

betrouwbaar  kanaal.  De  kans  op  overlap  met  de  vele  andere  scammers  die 

gelijktijdig actief zijn, neemt daarmee af.  

 

 

“Een ontwikkeling naar  targeting  (plus welke doelgroepen worden benaderd met 

welk type boodschap) is af te leiden uit de adressen waaruit scamruns bestaan.” 

 

Naar  analogie  van  de  spamrun,  noemen  we  de  massale  verzending  van 

scamberichten een scamrun genoemd. Overigens veronderstellen we dat als gevolg 

van  targeting de omvang van een gemiddelde scamrun zal afnemen.  In de eerste 

plaats omdat specifieke doelgroepen minder groot zijn, in de tweede plaats omdat 

bij  een  kleinere  hoeveelheid  verstuurde  scam  een  hogere  hitrate  valt  te 

verwachten en in de derde plaats omdat specifieke adressen duur zijn. De scammer 

zal willen voorkomen dat een succesvolle ‘target‐approach’ zoveel hits oplevert dat 

hij ze niet meer gelijktijdig zal kunnen bedienen.  

 

“Kleinere en specifieke scamruns zijn een  indicatie voor de professionaliteit van de 

scammer.  Kennelijk  beschikt  die  over  de middelen  om  de  duurdere  adressen  te 

financieren,  en  over  een  hoge  succesrate  waardoor  hij  maar  kleine  runs  nodig 

heeft”. 

 

Aan  de  basis  van  AFiF  ligt  vooralsnog  hoofdzakelijk  een  spambericht. Waar  de 

sophisticated  phishers  de  spam‐route  hebben  verlaten  en  hun  MO’s  zodanig 

ontwikkelen  dat  steeds  minder  actieve  tussenkomst  noodzakelijk  is  van  het 
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slachtoffer,  veronderstellen  we  bij  de  scammers  een  ontwikkeling  waarbij 

scamberichten  steeds  meer  de  ‘look  and  feel’  aannemen  van  betrouwbare 

instituties.  Scammers  treden  als het ware  in het  ‘spoof‐tijdperk’ dat de phishers 

juist  hebben  verlaten.  De  communicatie  met  hun  potentiële  slachtoffers  zal 

mogelijk steeds meer gaan lijken op de wijze waarop betrouwbare instellingen met 

hun klanten communiceren.  

 

 

4.5 Stap 3 Acquire addresses 
 

De  keuze  voor  het  type  scam  en  de  keuze  van  het  doelwit  (slachtoffer)  hangen 

mede  af  van  de  beschikbare  adressen.  Er  staat  de  scammer  een  aantal 

alternatieven ten dienste om aan deze adressen te komen. Bij phishing hebben we 

deze  al  beschreven. De  overwegingen  om  af  te  zien  van  het  zelf  harvesten  van 

adressen zijn voor de scammer dezelfde als voor de phisher. De amateur scammer 

zal het in eerste instantie niet uitmaken en gebruik maken van wat voor handen is. 

Elke hit is wat hem betreft meegenomen. Of hij nu gebruik maakt van een crawler 

of  van een gratis adresbestand dat  van een of andere  internetsite  is geplukt: de 

kans  is groot dat dezelfde slachtoffers worden bestookt die al (vele malen) eerder 

zijn bestookt. Simpelweg omdat een crawler steeds op dezelfde manier het internet 

afgraast en de gevonden adressen via een backdoor ook worden doorgespeeld aan 

de ontwerper van de crawler die ze vervolgens weer te koop aanbiedt op het net.  

 

“Als kopen populairder  is dan zelf harvesten, dan zullen we veel dezelfde adressen 

zien.” 

 

“Adresbestanden  (zgn.  ‘suckerlists’)  hebben  een  bepaalde  samenstelling 

(adressprint) waaruit  is af  te  leiden of  ze uit dezelfde bron afkomstig  zijn. Op die 

manier  kunnen  ze worden  herleid  tot  een  bron  en  als  indicator  dienen  voor  de 

uniciteit (en daarmee het risico) van die bron. Hoe unieker een bron, hoe groter de 

kans op hits en hoe groter de belangstelling van een scammer.” 

 

Het vermoeden dat veel dezelfde adressen worden gebruikt wordt bevestigd door 

gevallen van potentiële slachtoffers die werden aangeschreven na te zijn overleden 

of  van  wie  de  achternaam  was  gewijzigd  door  huwelijk  of  echtscheiding.  Deze 

adressen zijn ook opgedoken  in het geval van creditcardfraude en andere delicten  

(Ploeger &  Schep, 2007, p. 62, 2e druk). De professional  zal  geen  veel  gebruikte 

‘vuile adressen’ willen hebben en bij voorkeur kiezen voor een selecte doelgroep en 
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weinig gebruikte adressen.  

 

“De  mate  van  professionaliteit  van  de  scammer  is  af  te  leiden  uit  het 

adressenbestand  waarvan  hij  zich  bedient.  Hoe  specifieker  de  targets,  des  te 

duurder  het  adressenbestand  en  des  te  specifieker  de  communicatie‐uitingen  in 

relatie tot de targets en dus des te professioneler de scammer.” 

Een  scammer  moet  wel  grote  hoeveelheden  e‐mailadressen  bestoken  omdat 

anders zijn  ‘hit‐rates’ te  laag worden. Uit het surf‐ en bezoekgedrag van websites 

die  de  hulpmiddelen  daarvoor  verkopen  (massmailers)  is  af  te  leiden  hoeveel 

nieuwe scammers nog voor deze methode kiezen.  

 

 

4.6 Stap 4 Mule recruitment 
 

De solo‐scammer zal waarschijnlijk geen gebruik maken van mule recruitment. Hij 

zal  zijn  slachtoffers  vragen  om  betalingen  te  voldoen  in  de  vorm  van  money 

transfers en deze betalingen  zelf  incasseren  zij het onder een  valse  identiteit.  In 

grotere  voorschotfraudes  lopen  er  gelijktijdig meerdere  scripts  op  verschillende 

slachtoffers en  in verschillende stadia en met een constante stroom aan vrij hoge 

opbrengsten. Daardoor ontstaat er behoefte aan katvangers of mules om het geld 

weg  te sluizen. Via bijvoorbeeld  job  recruitment  (zie het hoofdstuk over phishing) 

kunnen mules worden geworven. Eigenlijk op dezelfde manier als ook slachtoffers 

van de AFiF zelf worden geworven: door het in het vooruitzicht stellen van een fee 

wanneer  men  bereid  is  om  bijvoorbeeld  een  bankrekening  ter  beschikking  te 

stellen of een money transfer te innen. 

  

“Specifieke  adressenbestanden  van  mensen  die  voldoen  aan  kenmerken  als 

bijvoorbeeld bijstandsgerechtigd of werkloos zullen in trek zijn bij de recruiters van 

mules.” 

 

Het is de vraag of West‐Afrikaanse scam‐netwerken eenvoudig gebruik maken van 

recruitment  sites.  De  sterke  onderlinge  verwantschap  en  de  achterdocht  tegen 

mensen die  niet  tot de  eigen  groep behoren,  staan  vermoedelijk  het willekeurig 

werven en inschakelen van mules in de weg.  

 

“Scammers die gebruik maken van mules die  zijn geworven via  recruitment  sites, 

zijn waarschijnlijk niet van West‐Afrikaanse afkomst.” 
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Veel  eerder  maken  scammers  vermoedelijk  gebruik  van  leden  uit  de  eigen 

gemeenschap  wat  past  in  de  gesloten  onderlinge  structuur.  Voor  zover  het 

Nederland  betreft  bijvoorbeeld  via  ontmoetingen  in  asielzoekerscentra  waar  de 

bewoners  over  weinig  geld  kunnen  beschikken  en  hun  voorstellingen  van  de 

westerse wereld als ‘het beloofde land’ vooralsnog niet in vervulling zien gaan. Dat 

gecombineerd met de totaal verschillende handelsmoraal onder Nigerianen, maakt 

hen  een  dankbaar  publiek  voor  het  werven  van  mules  of  assistenten  in  het 

algemeen. Een andere gesloten bron vormen  religieuze gemeenschappen en hun 

centra voor samenkomst. 

 

 

4.7 Stap 5 Acquire script 
 

Het  script bestaat  uit het  verhaal dat om  een bepaalde  fraudevorm heen wordt 

gesponnen en de consequente uitwerking daarvan  in overtuigende boodschappen 

en documenten. Een paar opties  staan de  scammer  ter beschikking om daarin  te 

voorzien.  Aan  die  opties  is  hij  ook  te  classificeren.  De  zelfverzekerde  amateur 

bedenkt  zijn eigen verhaal en  stelt daarbij behorende berichten op. De onzekere 

amateur koopt wellicht een kant en klaar  ‘fraudepakket’ met daarin een verhaal, 

adressen en documenten. Dit soort DIY‐kits  is  (nog) niet opgedoken en het  is ook 

de vraag of  ze  zullen opduiken. Weliswaar  zien we  in het geval van phishing dat 

door  de  professionele  phisher  uitgemolken  methodes  op  de  markt  worden 

gebracht in de vorm van kits zodat er nog een keer aan wordt verdiend; in het geval 

van AFiF is de waarde van een dergelijk pakket veel hoger en kan een script langer 

mee.  De  tegenstrategieën  die  in  de  phishingwedloop  de  phisher  noodzaken  tot 

steeds  geavanceerdere  technische  methoden,  vinden  we  bij  scammen  niet  of 

minder  terug. Veel meer dan een  technische  activiteit,  is  scammen namelijk een 

sociale activiteit. Dat  impliceert dat slachtoffers zich er minder op een technische 

manier  tegen  kunnen wapenen waardoor  een  eenmaal  ontwikkeld  script  langer 

mee gaat en steeds geraffineerder wordt doorontwikkkeld. Het onderbrengen van 

een scamscript met toebehoren in een kit, komt dan voor de dader ongeveer neer 

op het slachten van de kip met de gouden eieren. 

 

“De mate waarin hetzelfde  verhaal  en dezelfde uitingen  circuleren  zijn  een maat 

voor  de  professionaliteit  van  de  scammer. Hoe  professioneler,  des  te  unieker  en 

specifieker het script en des te gevaarlijker de scammer.” 

 

“Hoe specifieker het script of een rol in een script, hoe eerder dat identificeert voor 
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één bepaalde scammer met bepaalde specifieke vaardigheden.” 

 

 

4.8 Stap 6 Acquire identity 
 

Onderstaande  kengetallen  zijn  ontleend  aan  twee  integrale  bestuurlijke  dossiers 

van 4.1.9‐scams  zoals die door de Bovenregionale Recherche  zijn onderzocht. De 

300 daders bedienden zich van duizenden aliassen en werknamen. Gemiddeld 12 

per verdachte en dat grote aantal maakt het juist interessant om in die aliassen te 

zoeken naar samenhangen. Bij kinderporno zagen we dat nicknames vaak op elkaar 

lijken. Het vraagt van daders nogal wat organisatie om al die verschillende aliassen 

uit  elkaar  te  houden.  Er  zijn  in  het  Apollo‐onderzoek  telefoons  aangetroffen, 

waarop  met  stickers  was  aangegeven  met  welke  naam  er  moest  worden 

opgenomen. 

 

Resultaten Apollo-onderzoek Bovenregionale Recherche/IPOL 

Item Aantal

Geregistreerde slachtoffers circa 3.778 

Meldingen/aangiften van 
slachtoffers 

> 615 

Geregistreerde begunstigden >2.256 (zowel inners van money transfers als 
rekeninghouders/katvangers) 

Aliassen en werknamen van 
verdachten 

3.632 

Vastgestelde identiteiten van 
verdachten  

ruim 300 

Geïdentificeerde 
communicatiemiddelen 

circa 16.000 (telefoon/faxnummers, e-
mailadressen), waarvan circa 6.500 afkomstig uit 
Nederland 

Bronnen: Ploeger & Schep, 2007, pp. 22-23; Ruwiel, 2008, p. 27 

 

 

“Door het vaststellen van het gemeenschappelijk patroon, kunnen aliassen worden 

teruggebracht  tot  eenzelfde  dader.  Hoe meer  aliassen,  des  te  groter  het  aantal 

scams waarin de verdachte is betrokken of des te langer hij meeloopt in de wereld 

van de advance‐fee internet fraud.” 
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Waterdichte  valse  identiteiten  zijn  voor  de  doorsnee  communicatie  via  internet 

niet  zo  belangrijk.  Zodra  men  zich  met  die  valse  identiteit  ook  in  het  formele 

verkeer  gaat  bewegen,  worden  hogere  eisen  gesteld  aan  bij  die  identiteit 

behorende documenten. Een voorbeeld daarvan  is de vereiste  identificatie  in het 

geval  van  money  transfers.  Er  is  één  voorval  bekend  waarbij  met  vervalste 

geboorteaktes paspoorten werden aangevraagd  in Frankrijk, waarmee  inschrijving 

plaatsvond bij de Kamer van Koophandel in Nederland. 

 

“In Nigeria en naburige  landen  is gemakkelijk aan paspoorten  te komen. Dat  zijn 

authentieke exemplaren die valselijk zijn opgemaakt. Daartoe maakt men gebruik 

van officiële posities die worden bekleed binnen de overheid.”  

 

 

4.9 Stap 7 Acquire connection 
 

Iedereen  die  zich  van  het  internet  wil  bedienen,  moet  over  een  verbinding 

beschikken  via  een  teleprovider  of  kabelmaatschappij.  Omdat  het  internet  een 

relatieve  rol  speelt  binnen  een  scam,  voorzagen  de  scammers  zich  volgens  de 

bestuurlijke  dossiers  niet  van  geavanceerde  afschermingsconstructies.  Uit  het 

Apollo‐project bleek dat een belangrijk deel van de scamruns werd gestuurd vanuit 

internetcafés.  Niet  een  echt  professionele  vorm,  omdat  IP‐adressen  niet  zijn 

verborgen  en  omdat  het  aldus  verzenden  van  grote  hoeveelheden mails  vrijwel 

gegarandeerd tot performance problemen van het internet leidt (wat ook feitelijk is 

gebeurd).  Detectie  is  aan  de  zijde  van  de  acces‐  en  connectionprovider  vrij 

eenvoudig.  Men  ziet  een  bulkstroom  aan  data  vanaf  een  bepaald  IP‐adres 

vertrekken  en  vervolgens  een  groot  aantal  ‘out  of  office  replies’  van ontvangers 

terugkeren. Die terugstroom heeft voor de scammer wel waarde: het toont aan dat 

een e‐mailadres ook daadwerkelijk actief  is. Dit soort actuele mailadressen  levert 

bij verkoop weer geld op; vooral wanneer de MO bestaat uit het genereren van e‐

mailadressen  volgens  een  bepaald  patroon  (dictionary  attack)  is  dat  van  belang. 

Alleen beschikt de scammer niet over de deskundigheid om ze af te vangen. Maakt 

hij gebruik van een harvestingtool, dan zal de ontwerper daarvan via een backdoor 

graag meeprofiteren van de automatische feedback vanaf e‐mailadressen. 

“Internetcafés die een grote bandbreedte hebben  ingekocht die met pieken wordt 

benut  voor  het  een  groot  aantal  keren  versturen  van  dezelfde  boodschap  of 

wisselende  boodschappen  zonder  bijlage,  van  eenzelfde  e‐mailadres  en  naar 

hetzelfde  bestemmingsland  (dat  niet  hetzelfde  is  als  waar  het  internetcafé  is 
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gevestigd,) roepen de verdenking op van betrokkenheid bij scam.” 

 

Voor  een  solo  scammer  is  het  internetcafé  een  relatief  veilige  plaats  net  als 

bijvoorbeeld  een  bibliotheek  of  andere  publiek  toegankelijke  internetlocaties,  of 

een onbeveiligde wifi‐verbinding van een derde. Er  is geen koppeling tussen diens 

identiteit en het  IP‐adres waaronder men op het  internet actief  is. Hij  zal weinig 

frequent gebruik hoeven te maken van dat internetcafé als scamlocatie. Immers al 

bij  enkele  hits  zal  hij  zijn  handen  vol  hebben  aan  het  managen  van  het 

scriptverloop, ook al schuift hij succesvolle reacties van potentiële slachtoffers door 

naar  een  tweede  lijn  van  collega’s.  De  scammer  staat  voor  een  keuze:  gebruik 

maken  van  publieke  internettoegang  is  behoorlijk  anoniem  maar  levert 

afhankelijkheid  op  van  de  beheerder  en  dus  beperkingen.  Een  eigen 

internetverbinding  levert  een  grotere  onafhankelijkheid  op  maar  vraagt  extra 

functionaliteiten om anonimiteit te waarborgen. 

 

“Het gebruik  van  een  internetcafé om direct  grote  hoeveelheid mail  te  versturen 

indiceert een solo en amateuristisch optreden.” 

 

“Een en dezelfde scammer kent periodes dat hij actief is met acquisitie gevolgd door 

periodes waarin de ‘leads’ moeten worden beheerd.”  

 

In de dossiers hebben we ze niet aan getroffen, maar het  lijkt heel goed mogelijk 

dat scammers performanceproblemen voorkomen door  tegen geringe vergoeding 

gebruik  te maken van een speciale spammer zoals we die ook  in de phishing‐MO 

tegenkwamen. In dat geval uploadt de scammer één mailbericht en een bestandje 

met mailadressen naar die spammer, die vervolgens via zijn bandbreedte en achter 

diens afschermingsconstructies de scamrun verzorgt.  

 

Als  bijzondere  vorm  van  georganiseerde  scam  noemen we  de  ‘boilerroom’:  het 

vanuit  een  tijdelijke  locatie  met  meerdere  mensen  benaderen  van  mogelijke 

geïnteresseerden  in  bijvoorbeeld  aantrekkelijke  aandelen‐rendementen 

(Schoenmakers,  de  Vries  Robbé,  &  van  Wijk,  2009,  p.  89).  Daarvoor  worden 

zogenaamde penny stock aandelen gebruikt, met een zeer  lage aankoopprijs ($ 5) 

waarvan  door  het  koopgedrag  van  de  fraudeurs  de  koers  eenvoudig  is  te 

beïnvloeden.  Een  andere  variant  is  de  verkoop  van  waardeloze  aandelen,  niet 

bestaande  aandelen of  zogenaamde  ‘Over The Counter  (OTC)‐aandelen’. Dat  zijn 

aandelen  die  kleine  ondernemingen  in  de  VS  onderhands mogen  verkopen  om 

kapitaal aan te trekken, dat in deze gevallen overigens nooit ergens in geïnvesteerd 

zal  worden.  Het  opereren  vanuit  een  boilerroom  appelleert  aan  dezelfde 

communicatieve  vaardigheden  en  overtuigingskracht  als  internetgerelateerde 
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4.1.9‐scam.  Technisch  lijkt  er  een  verschil  omdat  vanuit  boilerrooms  vooral 

telefonisch  contact wordt onderhouden. Uitbreiding  van deze  functionaliteit met 

scamruns  op  basis  waarvan  vervolgens  weer  telefonische  contacten  worden 

onderhouden met (potentiële) slachtoffers lijkt echter bij uitstek een voor de hand 

liggende  innovatie  binnen  boilerrooms.  Zeker  in  combinatie  met  het  zoveel 

mogelijk willen drukken van de  telefoonkosten door gebruik  te maken van  ‘Voice 

over  IP’.  Een  boilerroom  hoeft  zich  ook  niet  te  beperken  tot  de  verkoop  van 

aandelen.  Een  aantal  varianten qua  scamscripts  leent  zich  juist  goed om op  een 

dergelijke georganiseerde wijze te worden uitgevoerd. 

 

 

4.10 Stap 8 Acquire account 
 

In meest basale vorm  zijn voor AFiF alleen een webbased e‐mail account  (of een 

social networkaccount)  en  een  telefoonaccount nodig. Het  e‐mail  account wordt 

gebruikt voor het benaderen van potentiële slachtoffers en het telefonisch account 

voor  het  onderhouden  van  ‘life’  contact  tijdens  de  uitvoering  van  het  script. 

Scammers maken vooral gebruik van prepaid‐telefoons. Stel dat over een typologie 

van  het  belgedrag  van  een  scammer  kan  worden  beschikt  (frequentie, 

bestemmingsland,  tijdstip,  gespreksduur,  zich  herhalende  gelijke 

telefoonnummers)  eventueel  aangevuld  met  de  locaties  waar  veel  leden  van 

Nigeriaanse of andere bevolkingsgroepen zich ophouden, dan zou binnen het totale 

telefoonverkeer  het  scam‐bellen  kunnen  worden  geïsoleerd.  Dat  levert  zowel 

telefoonnummers  op  als  locaties  van  waar  wordt  gebeld.  Die  locaties  leveren 

wellicht  weer  aanwijzingen  op  voor  de  winkels  waar  het  beltegoed  wordt 

aangeschaft  en  de  plaats waar  dat  beltegoed wordt  geactiveerd  bij  de  prepaid‐

provider. 

 

E‐mail  accounts  die  worden  gebruikt  zijn  vooralsnog  hoofdzakelijk  gratis  en 

webbased  zoals  Hotmail,  Gmail  en  onder  Nigerianen  vooral  Yahoo  (de  4.1.9‐

scammers worden ook wel Yahoo‐boys genoemd). Door het toenemend bewustzijn 

van  het  risico  op  scam  onder  potentiële  slachtoffers,  verwachten  we  een 

verschuiving van dit  soort open accounts naar gesloten accounts. Zeker wanneer 

scams  steeds meer  op  doelgroepen  worden  gericht, moet  ook  het  e‐mailadres 

betrouwbaarheid uitstralen. Dat zal vermoedelijk geen account zijn op naam van de 

scammer maar  een  tussenaccount  in  handen  van  een  ‘anonymizer’. Maakt  een 

scammer  toch  gebruik  van  een  eigen  account,  dan  komen  dezelfde 

detectiemogelijkheden  in beeld op basis van primary en secondary accounts zoals 
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al beschreven in § 3.5. 

 

Andere  varianten  voor het  verkrijgen  van een account  zoals hijacking en  IP‐relay 

(een  account  dat  er  o.a.  voor  kan  zorgen  dat  ingetypte  tekst wordt  omgezet  in 

telefonisch te beluisteren spraak) vragen van de scammer wellicht nog teveel  ICT‐

verwantschap. Het  is niet onwaarschijnlijk dat  in de nabije toekomst meer van dit 

soort technieken gebruik zal worden gemaakt. Bijvoorbeeld in een ‘dove mevrouw 

script’, waarbij  IP‐relay  de  kracht  van  een  zielig  script  extra  onderstreept  en  de 

traceerbaarheid van de dader minimaliseert. 

 

 

4.11 Stap 9 Introduction 
 

Nadat  de  voorbereidende  stappen  1‐8  zijn  getroffen,  kan  de  scammer  beginnen 

met  het  benaderen  van  potentiële  slachtoffers.  We  verwachten  dat  scammers 

daarvoor steeds meer gebruik zullen maken van spamtechnieken. Maar het feit dat 

Nigerianen en hun  ‘look alikes’ het  internet nu nog voor weinig anders gebruiken 

dan  voor  e‐mail,  wil  niet  zeggen  dat  wijzen  van  introductie  niet  verder  zullen 

innoveren. Nieuwsgroepen, sociale netwerksites of adspace zijn nu al voor de hand 

liggende alternatieven. 

Twee  basisscenario’s  kunnen  worden  verondersteld  die  zich  overigens  ook 

gelijktijdig kunnen voordoen en waarvan de waarschijnlijkheid uit monitoring van 

bepaalde indicatoren zou kunnen blijken. 

“Naarmate potentiële slachtoffers in Nederland zich beter bewust zijn van het risico 

op scam nemen de transactiekosten van de scammers om hen alsnog te verleiden 

zodanig  toe  (bij  bovendien  een  afnemend  aantal  hits),  dat  ze  de  aandacht 

verplaatsen naar  landen met een  lagere awareness. Op die manier  zijn  scripts  te 

handhaven. De mate waarin dit scenario zich voor doet, is af te leiden uit het aantal 

scamruns  gericht  op  Nederlandse  doelgroepen  en  het  aantal  Nederlandse 

scamslachtoffers.” 

 

“Naarmate  potentiële  slachtoffers  zich  beter  bewust  zijn  van  het  risico  op  scam, 

innoveren  scammers mee  en  nemen  steeds meer  de  hoedanigheid  aan  van  een 

betrouwbare  partner met  alle  uitingen  die  daarbij  horen.  Van  de  ervaringen  en 

functionele/technische  internetmogelijkheden  van  spammers/phishers  zal  in  dit 

scenario dankbaar gebruik worden gemaakt. Dit scenario is af te leiden uit de mate 

waarin de spamboodschap elementen bevat van scamscripts; uit de plaatsen waar 

dat  soort berichten opduikt  (social networksites) en uit het gebruik  van phishing‐
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gerelateerde elementen zoals spoofwebsites.”  

 

Als het  tweede  scenario  zich voltrekt,  zal de MO van het  scamproces deels gaan 

samenvallen met die van spam, en zijn spamhypothesen ook bruikbaar voor het op 

het spoor komen van scam‐activiteiten en de mogelijke detectie van verschillende 

daderrollen die daarachter schuil gaan. 

 

“Accounts met een  laag aantal vaste relaties op sociale netwerksites en een breed 

uitgaand  contactgedrag,  met  sterk  wisselende  contacten  met  een  gering 

herhalingscontact en een smal inkomend contactgedrag zijn een mogelijke indicator 

voor scamgedrag.” 

 

“Titel: Re: SCAM's, internet oplichters, oplichterij, Nigeria” 

“Bericht door: defender op Mei 11, 2008, 04:34:05”  

“ik heb via netlog  contact met een vrouwtje uit nigeria sins een paar weken .  deze 
wilt graag naar nederland komen zegt ze , vroeger heeft ze hier ook gewoond maar 
om dat haar nederlandse vader was overleden is ze met haar moeder weer terug 
gegaan naar afrika . 
heb het verhaal een beetje aan gehoort  en ze zegt dat ze me leuk vindt  en bla bla 
bla. maar het gekke is . ze vraagt me niks  geen persoonlijke dingen , doe ik dat bij 
haar dan denkt ze dat ik het niet vetrouw. moet wel zeggen echt vertrouwen heb ik 
er niet in . ze wilt hier heen komen , maar verteld niet veel over der zelf. ze zegt wel 
dat ze hier werk wilt gaan zoeken want daar kan ze het niet vinden. 
nou heeft ze mij gevraagt of ik haar een vlieg ticket kan betalen zo dat ze hier heen 
kan komen ....  ik vertrouw het niet. wat moet ik hier nou mee ?? 
groetjes” 

Bron: www.neoweb.nl, 2008 

 

Als  scam  toegroeit  naar  spam,  zal  wellicht  ook  het  spamproces  in  een  andere 

richting  evolueren.  Naast  de  evolutie  van  spam  als  onderdeel  van  phishing‐

operaties ontstaan er mogelijk ook spam‐functionaliteiten die specifiek aansluiten 

op de behoefte van de scammer. Scammers kiezen ook andere manieren om zich te 

introduceren bij potentiële  slachtoffers. Hierboven een aardig voorbeeld van een 

niet al te schrijfvaardig potentieel slachtoffer.  

 

 

4.12 Stap 10 Intake 
 



 

    
258 

Potentiële slachtoffers worden tijdens de eerste contacten met een scammer soms 

op  dusdanige  wijze  bevraagd,  dat  bijvoorbeeld  het  welvaartsniveau  van  het 

slachtoffer hieruit valt af te  leiden. Vermogende slachtoffers moeten vaak hogere 

fees  betalen  dan  slachtoffers  die  minder  te  besteden  hebben.  Deze  vorm  van 

registratie  levert  ook  weer  persoonsgegevens  op  die  via  het  internet  worden 

verhandeld. Naar  verwachting  zal  de  scammer  dit  soort  basisinformatie  van  zijn 

mogelijke slachtoffer  in  toenemende mate al voorafgaand aan het eerste contact 

willen hebben. Dat past in een toenemende doelgroepbenadering. Met behulp van 

die voorinformatie weet de scammer al in te spelen op specifieke omstandigheden 

van het te benaderen slachtoffer. Vooraf zal worden beoordeeld welke doelgroep 

van potentiële slachtoffers past bij een bepaald script. Het  is niet ondenkbaar dat 

risicoprofielen  van  beleggers  zoals  banken  die  verplicht moeten  aanhouden  ook 

voor scammers van waarde zijn. De diefstal van dit soort gegevens voor gebruik in 

selectieve  spam  en  scam  lijkt  lucratief.  Naast  verdere  scam‐innovatie  via  het 

internet  is mogelijk  ook  een  verschuiving  te  verwachten  in  de wijze waarop  de 

intake  plaatsvindt. Niet  alleen  via  e‐mail  gevolgd  door  telefonisch  contact, maar 

een primaire intake via bijvoorbeeld de telefoon door daders die zich uitgeven voor 

representant van een bepaalde instelling waarmee het potentieel slachtoffer vaker 

contact onderhoudt.  

 

Zou  het  lukken  om  het  eerder  genoemde  belgedrag  van  een  scammer  onder  te 

brengen  in een  typologie, dan kunnen nieuwe gebelde  telefoonnummers worden 

gebruikt om potentiële slachtoffers al  in een vroegtijdig stadium te detecteren en 

eventueel te waarschuwen. 

 

 

4.13 Stap 11 Persuading 
 

De  schematische  weergave  van  het  scamproces  suggereert  ten  onrechte  alsof 

iedere fase in een AFiF even lang is. De fase van de overtuiging, de verleiding en het 

opvoeren van druk kan maanden duren. Voor de detectie van AFiF is dat van grote 

waarde:  scammers  keren  steeds  bij  het  slachtoffer  terug  dus  zijn  er meerdere 

kansen op ‘heterdaad’. 

 

 Allerlei  tactieken  brengen  scammers  in  de  strijd.  Een  reeks  zoals  we  die  als 

onderzoekers hebben gedefinieerd: 

 co‐financing: de scammer biedt aan een deel van de noodzakelijke kosten uit 

eigen zak te betalen; 
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 invitation/meeting: de scammer stelt voor elkaar te ontmoeten (vaste MO van 

de wash‐wash scam); 

 message repeat: het blijven herhalen van de boodschap; 

 pre‐funding:  de  scammer  doet  een  kleine  uitbetaling  ten  gunste  van  het 

slachtoffer; 

 black mail: chantage, bijvoorbeeld wanneer het script van de scam betrekking 

heeft op het wegsluizen van zwart of crimineel geld; 

 threat:  rechtstreekse  bedreiging  waarvan  het  effect  berust  op  de 

adresgegevens van het slachtoffer die bekend zijn bij de scammer; 

 phone calls: bellen heeft een andere  impact dan mailen, zeker wanneer er  in 

een  script  ook  nog  verschillende  rollen  worden  geïntroduceerd  zoals  een 

advocaat, notaris of bankmedewerker (role diversification); 

 personalizing: wanneer een  script een gezicht krijgt: een  ziek kind, een  zielig 

hondje; 

 trustmarks: echtheidskenmerken zoals logo’s, stempels en handtekeningen; 

 gifts: cadeautjes; 

 counterfeit  checks:  cheques die  zijn bedoeld om  te overtuigen maar gewoon 

vals zijn; 

 fake office: een nepkantoor waarin men het slachtoffer ontvangt; 

 samples: voorbeelden van het beloofde geld of beloofde spullen; 

 fake website:  eigenlijk  een  spoof  site  (zie  phishing) waarvan  het  slachtoffer 

inlogcodes krijgt en na inloggen een saldo of iets dergelijks te zien krijgt dat de 

indruk wekt met een echt bedrijf of bank te maken te hebben, of 

 referring: door de scammer wordt het script verweven met echte feiten en het 

slachtoffer verwezen naar (echte) sites waaruit blijkt dat het ook ‘echt’ klopt. 

 

De variëteit  in deze  (en vele andere) MO’s en het  feit dat  ze niet  leiden  tot een 

specifiek  internet‐  of  e‐mail‐  gebruik,  maakt  het  moeilijk  om  ze  voor  het 

administratief detecteren van AFiF te gebruiken. De spoofsite zou wellicht met de 

hypothesen  die  onder  phishing  zijn  beschreven  kunnen worden  achterhaald. De 

persuading fase is vooral interessant als men al een slachtoffer weet te detecteren 

en bijvoorbeeld de dader kan opwachten. 

 

 

4.14 Stap 12 Transaction 
 

De meeste AFiF  transacties zijn eenzijdig, wat wil zeggen dat er door slachtoffers 

wordt  betaald  zonder  daarvoor  iets  terug  te  ontvangen.  Een  onderzoek  van  de 
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Bovenregionale Recherche was onder de naam  ‘Hyena’  gericht op het blokkeren 

van rekeningen van katvangers en het ontnemen van het overgeboekte geld, nog 

voordat het geld opgenomen en afgedragen kon worden aan de fraudeurs. Tussen 

1 januari 2004 en 1 juli 2007 bedroeg het totale aantal in Nederland gedetecteerde 

(witwas)rekeningen  500.  Via  deze  rekeningen  werden  circa  5.000  verdachte 

transacties  uitgevoerd.  Het  totaal  ontvangen  fraudegeld  op  deze  rekeningen 

bedroeg 30 miljoen euro  (Ploeger & Schep, 2007, p. 22). Naarmate het onderzoek 

Hyena vorderde, was een verandering zichtbaar in de MO’s van de West‐Afrikaanse 

criminele netwerken  (West‐African Criminal Networks of WACN). Het gebruik van 

bankrekeningen voor het ontvangen van het van slachtoffers afkomstige geld nam 

af,  terwijl  het  gebruik  van  money  transfers  voor  dit  doel  een  sterke  stijging 

vertoonde.  

 

Niet in alle gevallen is de transactie eenzijdig. Er wordt ook wel geleverd, maar vaak 

niet datgene wat is beloofd of het is vals (bijvoorbeeld een vals visum of een valse 

betaalcheque wat vooral in Amerika veel gebeurt).  

 

 

4.15 Stap 13 Acquire profit 
 

Deze stap  is al beschreven onder stap 10 van het phishingproces  (§0). Op zichzelf 

zijn de  stappen behoorlijk generiek, wat de kans dat  ze bij verschillende delicten 

worden gebruikt voor het wegsluizen van verkregen opbrengsten groter maakt.  

 

 

4.16 Stap 14 Activate mules 
 

De  in  stap  4  geworven mules worden  in  stap  14  geactiveerd.  Er wordt  op  vier 

manieren van moneymules gebruikt gemaakt:  

 voor het ontvangen van geld afkomstig van slachtoffers op een bankrekening 

gevolgd door het storten in de vorm van een money transfer ten gunste van de 

scammer; 

 voor het opnemen van een direct door het slachtoffer gedane money transfer; 

 voor het storten van een money transfer ten gunste van de scammer; 

 voor het opnemen van een money transfer die in opdracht van de scammer is 

gedaan, ten gunste van de scammer. 

De  laatste  vorm  wordt  door  scammers  gebruikt  om  te  voorkomen  dat  er  een 
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geldspoor naar hen verwijst. 

 

 

4.17 Stap 15 ‘Ship’ money 
 

Aangezien onder stap 15 alle methoden worden verstaan waarvan de scammer zich 

bedient  om  zijn  geld  (in  slang  ‘ego’,  ‘lalas’,  of  ‘show’  genoemd)  te  verplaatsen, 

bestaat er overlap met stap 14. Uit de dossiers komen twee voorbeelden van AFiF 

naar voren waarbij de scammers onafhankelijk van elkaar gebruik maakten van een 

(ook verschillend) officieel wisselkantoor (exchange office), daarbij buiten het loket 

om  meeliftend  op  het  reguliere  bedrijfsproces  (bevestiging  van  de 

gelegenheidstheorie). 

 

Op  een  paar  belangrijke  punten  lijkt  AFiF wat  betreft  het  doorsluizen  van  geld 

(vooralsnog)  sterk  te  verschillen  van phishing of  kinderporno.  In de  twee  laatste 

delictsoorten zijn de geldstromen zeer verspreid over tal van landen. Bij een groot 

deel van de voorschotfraude zijn enkele bronlanden betrokken (zoals Nigeria) waar 

wellicht  ook  een  (groot?)  deel  van  de  opbrengsten  naar  toe  vloeit.  Uit money 

transfers  is dat ook wel af  te  leiden alleen  lijkt het  totaalbedrag veel  te  laag  ten 

opzichte  van  de  geschatte  scam‐opbrengsten.  Dat  roept  vermoedens  op  over 

alternatieve  routes  waarlangs  geld  wordt  getransporteerd,  of  juist  van  directe 

besteding  in  het  land  waar  het  geld  is  gecasht  waardoor  helemaal  geen 

geldtransport nodig is. Constante en hoge criminele geldstromen naar min of meer 

vaste  landen  (zoals ook  in  relatie  tot drugs uit Colombia) maken het mogelijk en 

aantrekkelijk om de black market exchange methode toe te passen; mits die landen 

een  bepaalde  invoer  kennen  vanuit  het  land  waarin  de  criminele  opbrengsten 

beschikbaar zijn gekomen, of vanuit een tussenland dat zowel met het bron‐ als het 

bestemmingsland een handelsrelatie kent. Zo bleek uit de onderzoeken ‘Bianor’ en 

‘Tetra’  (Sieder,  2006),  dat  West‐Afrikaanse  criminelen  zich  in  georganiseerd 

verband  bezig  hielden met  de  uitvoer  van  dure,  van  diefstal  afkomstige  auto’s 

vanuit Europa naar West‐Afrika. De West‐Afrikaanse helers betaalden een bedrag 

van tussen de € 2.000, ‐ tot € 11.000, ‐ per gestolen auto. Door de opdrachtgevers 

uit Ghana en Nigeria werden bedragen oplopend tot $ 40.000 per ontvangen auto 

betaald.  In  de meeste  gevallen  werd  de  uitvoer  van  de  auto's  verzorgd  vanuit 

Nederland, maar  in  sommige  gevallen werd  getracht  de  auto  naar  Duitsland  te 

rijden  om  van  daar  geëxporteerd  te worden  naar West  Afrika.  De  in  Duitsland, 

Frankrijk, België, Nederland en  Spanje gestolen auto's werden  via  laadstations  in 

Nederland naar Antwerpen vervoerd waarna ze per schip naar West‐Afrika werden 
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getransporteerd.  In  de meeste  gevallen werden  de  auto's  aangeboden  door  de 

stelers. Deze namen dan contact op met de Ghanese helers waarna de auto werd 

verhandeld. Opvallend  in  deze  onderzoeken was  dat  vanuit Ghana mensen  naar 

Nederland overkwamen met  als doel hier  gestolen  auto's  te  kopen. Na de  koop 

vloog men dan weer terug naar Ghana om de komst van de auto's af te wachten. 

 

Door de constante stroom van criminele opbrengsten naar Nigeria en een evenzeer 

constante legale vraag vanuit Nigeria naar goederen afkomstig uit de eurozone60, is 

het eenvoudig om tussen landen verevening toe te passen op basis van de waarde 

van  deze  producten.  Figuur  6  illustreert  hoe  deze  vorm  van  trade  based 

moneylaundering in zijn werk gaat. De spil waar deze systematiek om draait is een 

broker  of  commissionair.  Hij  staat  in  contact  met  leveranciers  (aanbod)  in  de 

eurozone en  importeurs  in Nigeria  (vraag). Deze vraag en aanbod matcht hij met 

elkaar. De leveranciers in de eurozone betaalt hij met euro’s die zijn ontvangen van 

de  scammer.  De  importeurs  in  Nigeria  betalen  de  broker  met  Naira’s  (de 

Nigeriaanse munteenheid), die vervolgens de scammer de tegenwaarde van diens 

euro’s  terug betaalt  in Naira  (onder  inhouding van een provisie). Euro’s en Naira 

zijn  daarbij  in  evenwicht.  In  Europa  wordt  de  pot  met  euro’s  gevuld  door  de 

scammer;  in Nigeria wordt de pot met Naira gevuld door de  importeurs. Dankzij 

deze methode hoeft er  fysiek geen geld  te worden  verplaatst. De  scammer blijft 

bovendien  behoorlijk  onzichtbaar.  De  goederen  waarop  de  transactie  basaal 

betrekking  heeft,  worden  soms  gewoon  van  de  leverancier  verscheept  naar  de 

importeur  in  Nigeria,  maar  om  invoerrechten  te  ontduiken  is  het  nog 

aantrekkelijker om ze te verschepen naar bijvoorbeeld Kameroen en ze dan illegaal 

Nigeria binnen  te brengen. Het  is ook denkbaar dat de uit‐ en  invoer alleen een 

papieren kwestie is zonder dat er feitelijke goederen aan te pas komen.   

 

Onderzoek  dat  in  2002  is  uitgevoerd  door  het  WODC  naar  de  georganiseerde 

criminaliteit  in  Nederland wijst  uit,  dat  de  opsporing  van  ondergrondse  banken 

minder  complex  is  dan  vaak  in  literatuur  gesuggereerd  wordt  (Kleemans  et  al, 

2002). Ondergrondse  bankiers maken  voor  hun  transacties  frequent  gebruik  van 

normale  communicatiemiddelen,  zoals  (mobiele)  telefoons  en  fax.  Bovendien 

wordt er ook vaak een soort boekhouding bijgehouden. Uit meer recent onderzoek 

(Aarts,  2009) naar  specifiek Nigeriaanse  vormen  van underground banking blijkt, 

dat  voor  de  communicatie  tussen  bankiers  veel  gebruik  wordt  gemaakt  van 

                                                                 
60
 Volgens de regiopolitie Amsterdam‐Amsttelland    (Ruwiel, 2008, p. 9) hebben de handelsactiviteiten 

met  Nigeria  betrekking  op  voertuigen  en  andere  (luxe)  goederen  en  brengen  ze  reisbewegingen  en 

handelsverkeer met zich mee waarop door criminelen gemakkelijk is mee te liften. 
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faxverkeer, en dat vooral winkeliers zich daarvan bedienen omdat het drijven van 

een onderneming vertrouwen wekt.  

 

 

 

 

“Faxverkeer  vanuit  kleine  winkels  in  Nederland  naar  Nigeria  kan  al  dan  niet  in 

combinatie met een  lage  inkoop en een  laag mutatiegedrag op de bankrekening, 

een indicatie zijn voor het beroepsmatig overboeken van geld.” 

 

Een  onderzoeksanalyse  door  de  FIU  laat  zien  dat  er  in  Amsterdam  een  relatief 

kleine  groep  Nigerianen  bestaat  (60  personen)  die  alleen  in  2007  al 

verantwoordelijk was voor meer dan € 24 miljoen aan ongebruikelijke/verdachte 

money transfers. Hierbij zijn alle subjecten die minder dan 100 money transfers per 

jaar  doen  buiten  beschouwing  van  het  onderzoek  gelaten.  Er  gaan  grote 

hoeveelheden geld om in het West‐Afrikaanse criminele circuit die kennelijk vooral 

worden  witgewassen  door  het  ontvangen  en  versturen  van  het  geld  via 

bankrekeningen,  money  transfers  en  het  wisselen  van  grote  hoeveelheden 

Pot met 
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buitenlandse  valuta  (vooral  Britse  ponden  en  Zwitserse  franken)  naar  euro's 

(Ruwiel, 2008, p. 14). Dit creëert een geldstroom die afkomstig  is uit meer dan 50 

verschillende landen, met de Verenigde Staten als hofleverancier (Ploeger & Schep, 

2007, p. 11). 

Buiten het verzenden van geld vindt er ook fysiek geldtransport plaats. Dit blijkt uit 

het  feit dat  er  in Blueview, het politiesysteem dat  interregionale  verbanden  legt 

tussen personen, voertuigen,  locaties,  communicatiemiddelen en gebeurtenissen, 

in de eerste helft van het  jaar 2007 alleen al meer dan 50 mutaties te vinden zijn 

waarbij men grote hoeveelheden cash geld (soms zelfs tonnen) bij Nigerianen heeft 

aangetroffen (Ruwiel, 2008, p. 15). 

 

 

4.18 Samenhang AFiF met andere delicten 
 

AFiF valt als delict onder oplichting en komt vaak samen voor met steundelicten als 

valsheid  in geschrifte,  identiteitsdiefstal,  flessentrekkerij,  chantage en witwassen. 

Delicten die in wisselende combinaties nodig zijn om de AFiF te voltooien. 

 

Aan de plegers  van AFiF worden  tal  van  tal  van  andere  vormen  van  criminaliteit 

(associatiedelicten)  toegeschreven  waaronder  uiteenlopende  fraudes  (Simcox, 

1993, p. 168), drugssmokkel, mensenhandel en de handel in gestolen auto’s (Ndjio, 

2008,  p.  14).  Winer  bevestigde  al  in  1996  dit  beeld  in  zijn  lezing  voor  een 

subcommissie van Amerikaanse Congres en noemde Nigeriaanse bendes ‘polycrime 

organizations’.  Gezien  de  overeenkomsten  tussen  de  werkprocessen  van 

verschillende  fraudevormen,  kan  in  het  huidige  internettijdperk  een  relatie met 

AFiF  worden  vermoed.  Concreet  gaat  het  dan  om  hypotheekfraude, 

verzekeringsfraude,  en  identiteitsfraude.  In  de  periode  zonder  internet  stonden 

Nigerianen  in  Amerika  al  bekend  als  meester‐vervalsers.  Simcox  (1993)  noemt 

identiteitsfraude,  bank‐  en  creditcardfraude,  verzekeringsfraude  en  corruptie  als 

concrete  vormen  waarin  Nigerianen  begin  jaren  negentig  al  betrokken  waren. 

Dichter  bij  huis  en  van  meer  recente  datum,  zijn  de  constateringen  van 

politiemensen die advance‐fee  internet fraud als de financiële motor zien voor de 

andere  vormen  van  criminaliteit  waar  de  WACN  zich  mee  bezighouden,  zoals 

drugshandel en gedwongen prostitutie (mensenhandel)  (Ploeger & Schep, 2007, p. 

24). De Nederlandse  onderzoeksjournalist  J.A.E.  Vermaat  koppelt Nigerianen  die 

opereren  vanuit  Amsterdam‐Zuid  onder  aanhaling  van  De  Telegraaf  van  16  Juli 

2007 en het NRC Handelsblad  van 14 maart 2009,  aan  zowel  internet  fraude  als 

mensenhandel/prostitutie  (Opsporingsonderzoek  Koolvis)  en  drugshandel 
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(Vermaat, 2009). Dat de handel in cocaïne vanuit Zuid‐Amerika via Nigeria verloopt 

is  uit meerdere  bronnen  opgetekend  (Van  Engelen,  2007), maar  de  relatie met 

advance‐fee internet fraud is niet bevestigd.  

 

“Nederland is het paradijs voor deze oplichters” 

Wiie stopt de Nigerianen?

“(….) Is de 4.1.9-fraude een internationaal erkend probleem, nieuw zijn de 
complottheorieën die in het kielzog ervan zijn ontstaan. Zo worden volgens 
Engelsman Nigeriaanse (Christelijke) kerkgenootschappen in Europa (ook 
Nederland) gebruikt voor het doorsluizen en daarmee witwassen van fraudewinsten 
naar het thuisland. Specifieker, naar de moederkerk in de stad Warri in de (Niger 
rivier-) Delta State. En laat dat nu net de regio zijn waar de miltante MEND 
(Movement for the Emancipation of the Niger Delta) actief is met gewelddadige acties 
(bomaanslagen en ontvoeringen) tegen installaties en personeel van de daar 
aanwezige westerse olie-industrie (waaronder Koninklijke Nederlandse Shell N.V.). 
Afhankelijk van naar wie je luistert, bestaat de mogelijkheid, verwachting of zelfs 
overtuiging dat de door 4.1.9-'scamringen' opgerichte netwerken binnen afzienbare 
tijd (na de verkiezingen van 21 april 2007) niet alleen zullen worden gebruikt om 
fraudeurs vanuit Nigeria in Europa en elders te plaatsen, maar ook terroristen. Deze 
werken niet alleen vanuit dezelfde locaties, maar maken ook gebruik van dezelfde 
voorzieningen op het gebied van geldstromen en personenvervoer, legaal en illegaal. 
En dat laatste vermoedt niet alleen Engelsman, maar vermoeden ook 
inlichtingendiensten als de Amerikaanse FBI. (….).” 

Bron: Heemskerk, 2007 

 

Hoewel allerlei verbanden worden gesuggereerd,  is er uit officiële bronnen weinig 

bekend  over  de  relatie  van  advance‐fee  internet  fraud  naar  bijvoorbeeld 

drugshandel of zelfs naar terrorisme zoals in bovenstaand fragment uit een artikel 

op de site van een particulier recherchebureau wordt gesuggereerd. Mogelijk dat 

de hechte relaties in Nigeriaanse gemeenschappen (Schoenmakers, de Vries Robbé, 

& van Wijk, 2009) dit soort verbanden wel aannemelijk maken. In Nigeria zelf komt 

mensenhandel al dan niet gerelateerd aan kinderprostitutie61 veel voor. Bronnen 

suggereren betrokkenheid van Italië en ook Nederland 62.  

In  de  Nederlandse  drugswereld  hebben  zich  enkele  liquidaties  van  Nigerianen 

voorgedaan, maar een relatie met advance‐fee internet fraud is niet direct gelegd. 

‘Embryonaal’  lijkt de  voedingsbodem  van AFiF  te  liggen  in het  corrupte politieke 

systeem en de economische opvattingen van Nigeria zelf. 

                                                                 
61
 www.gvnet.com/childprostitution/Nigeria.htm, laatst geraadpleegd 21 januari 2010. 

62
 www.punchng.com/Articl.aspx?theartic=Art200810243203246, laatst geraadpleegd 21 januari 2010. 
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Opvallend  afwezig  in  zowel  onderzoeksdossiers  als  interviews,  zijn 

associatiedelicten van scammers in de sfeer van milieu. Juist gezien de rol die West‐

Afrikaanse  criminelen  spelen  in het  transport  van  tweedehands goederen  lijkt er 

weinig  voor  nodig  om  bijvoorbeeld  dezelfde  vervoersmiddelen  en 

douanefaciliteiten ook te gebruiken voor het  illegaal transporteren van afval waar 

Europa  graag  vanaf wil. West‐Afrika wordt  ook wel  de  vuilnisbelt  genoemd  van 

Europa. Afzonderlijk zijn deze milieudelicten met West Afrika als eindbestemming 

wel  bekend,  alleen  het  verband  tussen  afvaltransport  en  het  witwassen  van 

scamopbrengsten  met  de  commissionair  als  tussenschakel  is  vooralsnog 

hypothetisch. Door de moeilijke waarde bepaling van afval (zelfs al in legale vorm) 

nodigt  het wel  tot  uit  tot witwassen. Ook  is  vermenging mogelijk  van  legale  en 

illegale goederen o.a. door het vullen van tweedehands auto’s met contrabande63 

of geld. 

 

In de loop van de tijd zijn de cellen die zich met AFiF bezighouden en ter kennis zijn 

gekomen  van  de  politie,  kleiner  geworden.  Handlangers  (‘boys’)  begonnen  voor 

zichzelf en hielden de  fasen  van het  fraudeproces  in eigen hand. Daardoor  is de 

volgens de vroegere dienst NRI de kans om zelf te worden bedrogen, toegenomen 

en dus ook het onderling wantrouwen (Schoenmakers, de Vries Robbé, & van Wijk, 

2009, p. 104). 

 

 

4.19  Rollen 
 

Van  dominantie  van West‐Afrikanen  in  het  algemeen  en  van  Nigerianen  in  het 

bijzonder, was binnen advance‐fee fraudschemes al sprake ver voordat het internet 

bij  dit  soort  scamming  haar  intrede  deed.  Constante  handhaving  van  hun 

aanwezigheid en het bezit van een groot deel van de markt voor voorschotfraude, 

roept  de  vraag  op  of  dit  een  gevolg  is  van  uitgekiende  ondernemingsplannen, 

bovengemiddeld acteertalent, het handig  inspelen op de  tijdgeest of van wellicht 

meer  structurele  oorzaken.  Ndjio  (2008)  schetst  het  patronagesysteem  van 

cliëntelisme en nepotisme in Nigeria als basis voor het ‘normaal’ zakendoen. Wat in 

westerse  opvattingen wordt  gezien  als  immoreel  en  deviant  gedrag,  is  in West‐

Afrikaanse  landen  als Nigeria  en  Kameroen,  ‘the way  of  doing  business’.  Bayart 

                                                                 
63
  www.polfed‐fedpol.be/pub/inforevue/inforevue2_08/Autos_NL.pdf,  laatst  geraadpleegd  21  januari 

2010. 
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(1994) spreekt van ‘reinventing global capitalism’, waarbij het kapitalistisch denken 

in  deze  landen  van  een  volstrekt  andere  en  eigen  inkleuring  is  voorzien.  Het 

economisch  gedrag  van  en  in deze  landen  is  gebaseerd op  andere  axioma’s dan 

men  zich  in  Europa  kan  voorstellen  maar  die  in  de  ogen  van  hun  aanhangers 

legitiem zijn en bovendien zeer contingent met de lokale situatie. Axioma’s die niet 

toevallig zijn ontstaan maar hun fundament ontlenen aan de  jarenlange disbalans 

qua welvaart, invloed en beheersing van resources tussen Amerika/Europa aan de 

ene kant en Afrikaanse  landen aan de andere. Ndjio  (2006; 2008) betoogt dat dit 

een voedingsbodem is geweest voor een ander conceptueel economisch ‘Afrikaans’ 

model waarin  “crime,  corruption,  confidence  trick,  business  frauds  and  financial 

deceptions now influence business activities, as well as they dominate the mode of 

conducting economic transactions”  (Ndjio, 2008, p. 3). 

Dat zou ook verklaren dat 4.1.9‐fraude geen verschijnsel is van voorbijgaande aard 

dat  slechts  aan  een  aantal  handige  individuen  kleeft,  maar  een  volledige 

geïnternaliseerde,  overgedragen  en  doorontwikkelde  vorm  van  overleven  is  van 

een gemeenschap. Zodanig, dat het niet alleen bestaat uit te isoleren malverserend 

gedrag, maar bepalend  is geworden voor de sociale en economische structuur op 

micro‐ en macroniveau. Het  is niet alleen onderdeel van het systeem maar het  is 

het  systeem.  Deze  veronderstelling  zou  ook  verklaren  dat  leden  van  deze 

gemeenschappen  ook  als  zij  in  het  buitenland  verblijven  zo  breed  en  consistent 

hetzelfde gedrag vertonen als dat wat in hun moederland zo gebruikelijk is. Voor de 

hand  ligt  dan  ook  dat  dezelfde  patronagestructuren  rondom  dit  gedrag  en  de 

(economische,  sociale  en  vooral  ook  religieuze)  posities  van  hen  die  dit  gedrag 

vertonen, aan de orde zijn onder Nigerianen/West‐Afrikanen in zowel moederland 

als buitenland en tussen deze landen. 

 

Het bestrijden van advance‐fee internet fraud zonder rekening te houden met deze 

achterliggende  structuren  zal  vanzelfsprekend  blijven  steken  in  het  oprollen  van 

(ogenschijnlijk?)  losse  cellen. Onopgeloste  achterliggende  vragen over de  routing 

en bestemming van de met advance‐fee internet fraud verdiende bedragen zijn een 

indicatie  dat  er  wellicht  meer  achter  schuil  gaat  dan  vrij  willekeurige 

opportunistische  oplichtingpraktijken  van  kleine  groepjes  West‐Afrikanen  in 

underdogposities.  En  dan  doelen we  niet  zozeer  op  een  centraal  georganiseerd 

karakter van 4.1.9‐fraude, maar op de fundamentele verankering in de mindset van 

de West‐Arikaan van fraude als economisch principe en op de volstrekte  loyaliteit 

aan nationalistische, religieuze, zakelijke en familiaire roots. 

 

Van een delict dat al zo  lang  in relatie tot o.a. Nigerianen bestaat en  in het kader 

waarvan  internet  ‘slechts’  een  innovatieve  invulling  is  van  lang  bestaande 

werkwijzen, hebben we aangenomen dat de onderliggende daderstructuren door 
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de  komst  van  dat  internet  niet  wezenlijk  zijn  veranderd.  Er  is  weinig  reden  te 

veronderstellen dat de Nigeriaanse maffia  zoals  Simcox die  in 1993  in  relatie  tot 

delicten  als  mensensmokkel,  bank‐/creditcard  en  verzekeringsfraude  en  drugs 

beschreef,  haar  betrokkenheid  heeft  afgebouwd.  Recente  studies  van  Adeoye 

(2009) en Ndjio (2008) illustreren eerder het tegendeel. Stevig in het zadel zittende 

klassieke Nigeriaanse  criminelen  hebben met  de  komst  van  het  internet  nieuwe 

werkdomeinen  beschikbaar  gekregen,  nieuwe  fraudevormen  en  nieuwe 

communicatiewegen  voor  zowel  frauduleuze  overtuigingsstrategieën  als  het 

reguleren van geldstromen. Voor de vorming van hypothesen over  rollen en hun 

kenmerken  is dan ook  in belangrijke mate  teruggegrepen op wat er bekend  is en 

verondersteld  wordt  van  de  klassieke  vormen  van  voorschotfraude  en  de 

organisatie van hun daders.  

 

De beschrijving van de MO heeft vooral plaatsgevonden vanuit het perspectief van 

de  scammer  als  regisseur  van  het  fraudeproces.  Het  alleen  deze  fraudeur 

aanmerken  als  dader  is  een  te  eenvoudige  voorstelling  van  zaken.  In 

overeenstemming  met  de  beschrijvingen  van  phishing  en  internetgerelateerde 

kinderporno,  is ook voor AFiF  in kaart gebracht welke  ‘daderrollen’ of  rollen van 

medeplichtige  of  medepleger  op  een  of  andere  wijze  in  een  scam  (kunnen) 

voorkomen. Nadrukkelijk wordt herhaald dat niet in alle gevallen van AFiF elke rol 

zich  in  dezelfde  mate  voordoet.  Het  overzicht  is  samengesteld  volgens  de 

staalkaartgedachte  waarbij  steeds  wanneer  een  bepaalde  rol  in  onderliggende 

bronnen  werd  tegengekomen  dan  wel  op  basis  van  die  bronnen  werd 

verondersteld, deze is toegevoegd. Het resultaat daarvan wordt gevormd door het 

rollencomplex in Figuur 7, dat onderstaand globaal wordt toegelicht. 

 

Het  overzicht  van  rollen  in  een  internetgerelateerde  AFiF  is  te  zien  als  een 

marktconfiguratie  waarvan  de  elementen  in  verschillende  combinaties  kunnen 

voorkomen. Het voorbeeld uit de recente Nederlandse Jurisprudentie waarmee dit 

hoofdstuk  begon,  is  voor  de  daarin  figurerende  hoofdpersonen  behoorlijk 

representatief voor het bestudeerde onderzoeksmateriaal. Uiteraard komt daarin 

een slachtoffer voor, net als daders die zich al dan niet  laten vergezellen van een 

kompaan die bijvoorbeeld een bepaalde rol als deskundige of belangenbehartiger 

speelt.  Deze  daders  zijn  meestal  degenen  die  het  fysieke  contact  met  het 

slachtoffer  hebben  gelegd  (de  ‘jobowner’)  en  onderhouden  (de  ‘scammer’).  Een 

kijkje  achter  de  schermen  van  de  wash‐wash  scam  en  de  vele  andere  AFiF 

varianten,  levert  een  groot  aantal  aanvullende  of  randvoorwaarden  scheppende 

rollen  op.  De  actoren  die  juist  deze  veelal  onzichtbare  rollen  vervullen,  hebben 

vermoedens  opgeleverd  over wat  er  achter  de  coulissen  gebeurt  zonder  dat  er 

sprake lijkt van één centraal aangestuurde organisatie.  
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Minder dan in het geval van phishing en ook kinderporno, is de rol van het internet 

binnen de AFiF‐fraudes  aan de orde. Voor de eerstgenoemde delicten werkt het 

internet qua  functionaliteiten en protocollen als een mal waarbinnen daders hun 

activiteiten moeten  definiëren. Het  opstellen  van  hypothesen  voor  verschillende 

delicten wordt daardoor ook vereenvoudigd omdat ze gebruik maken van dezelfde 

basiselementen waarin het internet voorziet. Voor AFiF gaat dat veel minder op en 

moeten  vooral  niet‐internet  gerelateerde  hypothesen  worden  opgesteld  ter 

detectie  van  daders.  De  internetrelatie  beperkt  zich  vooralsnog  veelal  tot  de 

recrutering van mules en de intake van slachtoffers. 

We beginnen ons overzicht vanuit het perspectief van de scammer. Voorafgaand en 

tijdens  zijn pogingen om  iemand  tot  voorschotbetalingen  te  verleiden, maakt hij 

gebruik van verschillende toeleveranciers. Kiest hij voor het mailen van een grote 

groep mensen in de hoop dat een aantal daarvan response zal geven, dan moet hij 

beschikken over e‐mailadressen. Er  zijn  leveranciers  (toolsuppliers) die hem  voor 

weinig  geld  kunnen  voorzien  van  software  waarmee  internetpagina’s  woden 

afgegraasd (harvesting en hawking) op zoek naar mailadressen (populaire bronnen 

zijn  bijvoorbeeld  gastenboeken  en  social  netwerksites).  Een  alternatief  is  dat  de 

adressen  worden  gekocht  bij  een  site  die  zich  heeft  gespecialiseerd  in 

adresverzameling  uit  legale  bron  (voor  Nederland  Gouden  Gids,  Telefoonboek, 

Kamer  van  Koophandel)  of  illegaal  via  hacking  (diefstal  van  e‐mailgegevens)  of 

phishing. Het versturen van een bericht naar  zeg maar 50.000 adressen  lukt niet 

goed met een eenvoudig e‐mailprogramma. Daarvoor is een massmailer nodig, die 

zowel  kan  staan  voor  bepaalde  software  als  voor  een  dienstverlener  die  de 

scammer dit werk uit handen neemt. Voordat er iets te versturen valt, moet er een 

boodschap  worden  opgesteld  die  zoveel  mogelijk  mensen  aanspreekt.  In  dat 

stadium kan er afhankelijk van de taal waarin wordt gecommuniceerd een vertaler 

aan  te pas komen of een vervalser om allerlei  ‘trustmarks’  (vertrouwenwekkende 

symbolen)  in  te bouwen. Eenmaal daar aangekomen, kan de boodschap met een 

massmailer worden verstuurd naar de 50.000 potentiële slachtoffers.  

 

Bij  ieder  elektronisch  contact met  de  internetwereld,  zijn minimaal  twee  rollen 

betrokken:  een  telecomprovider  die  voorziet  in  de  fysieke  infrastructuur 

(telefoonlijn, kabel) en een accesprovider die voorziet  in de toegang. Dan nog kan 

de  scammer deze diensten  zelf afnemen of gebruik maken van een  internetcafé, 

wat  o.a.  gebeurt  voor  het  massaal  versturen  van  mail.  Uit  het  totaal  aantal 

geadresseerden  blijft  een  klein  percentage  slachtoffers  over.  Vaak  bedient  de 

scammer zich van anderen (‘job‐owners’ en soms een tolk) om met die slachtoffers 

contact  te  onderhouden.  Anders  wordt  het  te  onoverzichtelijk  en  gaan  valse 

identiteiten  door  elkaar  lopen.  Is  een  slachtoffer  verleid  tot  het  doen  van 
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betalingen, dan komen financiële  instellingen (bank of money transfer kantoor)  in 

beeld om die betalingen  (te goeder  trouw)  te verwerken. Afhankelijk van de MO 

kunnen katvangers (mules) of geldkoeriers (‘money trafficker’) als doorgeefluik een 

rol  spelen die op hun beurt worden gerekruteerd door een  ‘mule  recruiter’. Een 

speciale manier van het verplaatsen van geld, gebeurt via de aan‐ en verkoop van 

goederen, waarin een wisselaar  (broker) optreedt als  tussenpersoon voor  iemand 

in Europa die  legale  goederen  verkoopt en  iemand buiten de Eurozone die deze 

goederen wil kopen. Uiteindelijk zijn alle rollen in touw om zichzelf en indirect ook 

de beneficiary (de uiteindelijke begunstigde) te voorzien van de opbrengst van de 

scam.  Op  de  achtergrond  stelt  een  meta‐financier  (‘maecenas’)  zijn  contacten, 

handlangers  op  bepaalde  posities  en  geld  beschikbaar  om  professionele  scams 

mogelijk  te  maken.  Als  geld  en/of  op  geld  waardeerbare  goederen  inderdaad 

worden verplaatst, dan is daarbij een vervoerder (‘carrier’) betrokken, al dan niet te 

goeder trouw. 

 

Het  onderscheiden  van  rollen  betekent  niet  dat  ze  ook  altijd  door  verschillende 

personen worden vervuld. Benficiary, scammer en  job‐owner kunnen bijvoorbeeld 

op  één  persoon  van  toepassing  zijn.  Aangezien  specifieke  scamgedragingen  zich 

echter naar rol differentiëren en niet naar persoon,  is het belangrijk om ze op dat 

niveau  te onderscheiden. Daderkenmerken zijn uit oogpunt van detectie dan ook 

eerder rolkenmerken. 

 

Naast de gemodelleerde rollen, komen we handlangers van de scammers tegen  in 

allerlei  gespeelde  hoedanigheden  (de  ‘cast’)  van  bijvoorbeeld  bankmedewerker, 

douanebeambte,  chemicus,  advocaat,  chauffeur  en  notaris.  Een  niet  limitatieve 

opsomming  die  illustreert  hoe  ver men  gaat  in  het  spel  om  het  slachtoffer  te 

overtuigen  van  de  authenticiteit  van  de  voorgestelde  transactie.  Vanwege  hun 

grote verscheidenheid, is van afzonderlijke modellering van deze rollen afgezien. 
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Figuur 7: Advance‐fee internet fraud: Rollencomplex en uitwisselingsrelaties 
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Tussen de rollen zijn uitwisselingsrelaties gelegd waarbij per relatie  is aangegeven 

waaruit  de  uitwisseling  bestaat  (wat  wordt  geleverd)  en  in  welke  richting  die 

verloopt.  De  groen  gearceerde  actoren  zijn  hoofdzakelijk  te  goeder  trouw.  Een 

belangrijk deel van de uitwisselingsrelaties faciliteert de scammers. Softwaretools, 

in  bulk  verzonden  e‐mails  (spamruns),  vervalste  of  valselijk  opgemaakte 

documenten, toegang tot computer‐ en internetfaciliteiten, toegang tot katvangers 

en geld , zijn wat er in die relaties wordt uitgewisseld. 

 

Over  wie  deze  rollen  opeenvolgend  vervullen,  is  opmerkelijk  weinig  bekend. 

Onderzoeken  gaan  vooral  over  dat deel  van  de AFiF dat  in  en  vanuit Nederland 

plaatsvindt. Binnen de West‐Afrikaanse netwerken die zich daarmee bezig houden, 

vervullen  Nigerianen  een  dominante  rol.  Andere  landen  waaruit  leden  van  de 

georganiseerde criminele netwerken afkomstig zijn, betreffen: Benin, Burkina Faso, 

Kaapverdië,  Ivoorkust,  Gambia,  Ghana,  Guinee,  Guinee‐Bissau,  Liberia,  Mali, 

Mauritanië, Niger, Senegal, Sierra  Leone en Togo  (Ploeger & Schep, 2007, p. 19). 

Internationaal  blijkt  Nederland  bij  het  organiseren  en  uitvoeren  van  criminele 

activiteiten  een  belangrijke  thuishaven  te  zijn  voor  sleutelfiguren  uit  de  deze 

netwerken.  Volgens  ingewijden  huisvest  Nederland  op  Nigeria  na  de  meeste 

oplichters, gevolgd door Groot‐Brittannië en Spanje (Ploeger & Schep, 2007, p. 20). 

Hierbij moet wel de  kanttekening worden  geplaatst, dat dit  samenhangt met de 

prioriteit en aandacht die het onderwerp  in  landen  krijgt. Zo  lijkt de aanpak  van 

AFiF  in  landen  als  België  en  Duitsland  (nog)  helemaal  geen  prioriteit  te  zijn. 

Vanwege dit scam‐vriendelijke regime, zou juist dit soort landen wel eens te maken 

kunnen hebben of krijgen met een grote toevloed van scammers. 

 

 

4.20 ‘The Initiators’ 
 

4.20.1 De ‘Maecenas’ 

Op basis van de patronage‐structuur zoals die onder Nigerianen vooral voorkomt, 

hebben wij de  ‘maecenas’ als begunstiger en beschermer het hoogst  in de scam‐

hiërarchie gepositioneerd. In 4.1.9‐slang is dit de ‘oga’ (baas). In deze functie is hij 

vergelijkbaar met  de  sponsor  in  het  phishingproces,  alleen  is  de maecenas  qua 

positie  veel meer maatschappelijk  geïntegreerd  en  geïnstitutionaliseerd  in  zowel 

politiek, economisch als sociaal opzicht. De maecenas helpt mensen in het zadel op 

bepaalde politieke en maatschappelijke posities  (de  ‘beneficiary’)  in ruil waarvoor 

hij  bepaalde  wederdiensten  ontvangt.  Zoals  hem  welgevallige  besluiten,  vrije 
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doorgang  in het  geval  van douane of politie, of  toegang  tot de  verstrekking  van 

paspoorten. Het  is  goed denkbaar dat de maecenas  als  een  soort  godfather  zelf 

direct is betrokken bij bepaalde vormen van criminaliteit en de centrale regie voert 

op  de  organisatie  van  die  criminaliteit.  Mogelijk  is  hij  ooit  vanuit  één  type 

criminaliteit  gestart,  om  zich  door  te  ontwikkelen  tot  de  regisseur  van  een  veel 

generieker  toepasbare  criminele  infrastructuur.  Zonder  alle  uitvoerende 

activiteiten van verschillende criminaliteit te beheersen, worden die gecontroleerd 

door  het  bezit  van  bepaalde  schakels.  Het  beheersen  van  bijvoorbeeld  de 

Nigeriaanse  internetproviders  en  onderliggende  infrastructuur,  internetcafés  en 

mogelijke boilerroom past in een dergelijke hypothese.  

 

“De aandeelhouders van bedrijven die de Nigeriaanse communicatie  infrastructuur 

beheren, maken een relatief grote kans betrokken te zijn bij georganiseerde scams. 

Hetzelfde geldt voor eigenaren van bedrijven die deel uitmaken van de  financiële 

infrastructuur.”  

 

Vooral  in Nigeria kunnen scam‐activiteiten uitstekend gedijen  in een economische 

wereld die volgens heel andere paradigma’s  lijkt te worden geregeerd dan men  in 

Europa  is gewend. Onder aanhaling van verschillende onderzoekers karakteriseert 

Ndjio  dat  als  volgt  (2008,  p.  4)  “The  particularity  of  this  new  African  economic 

entrepreneurship is that it dissolves the difference between criminal behaviour and 

legitimate profit‐seeking, between normal economic activities and vulgar criminal 

practices.  This  is  particularly  the  case  with  the  new  generation  of  African 

businessmen  and  entrepreneurs  who  are  for  the most  part  notorious  for  their 

passion  for  shady business, dirty  tricks,  fraud and  smuggling, and especially  their 

inclination for taking an unfair advantage of their business partners’ trust.” Bayart 

betoogde 10 jaar geleden al dat het sociaal kapitaal in Afrikaanse economieën snel 

de vorm aanneemt van een wijd verbreid gebruik van smerige trucjes. Zakendoen 

zou  doortrokken  zijn  van  criminaliteit,  corruptie,  misbruik  van  vertrouwen,  en 

zakenfraude (Bayart, Ellis, & Hibou, 1999). 

 

Dat de in relatie tot AFiF in Nederland aangetroffen kleine cellen van scammers en 

handlangers direct  in contact staan met een maecenas  ligt minder voor de hand. 

Dat  zou  een  complexe  communicatiestructuur  met  zich  meebrengen  waarbij 

ondertussen  steeds  zicht op decentrale opbrengsten moet worden gehouden om 

op basis daarvan te kunnen verrekenen. Bovendien neemt daardoor het risico van 

naar de bron verwijzende  sporen, en daarmee de kans op ontdekking,  sterk  toe. 

Indirecte  betrokkenheid  ligt  wellicht  meer  voor  de  hand  bijvoorbeeld  door  de 

controle  die  de  maecenas  uitoefent  op  de  beschikbaarheid  van  faciliteiten 

(infrastructuur,  valse  identiteiten).  De  maecenas  wordt  daardoor  zelf  minder 
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kwetsbaar terwijl wel wordt meegeprofiteerd.  

 

“De maecenas krijgt een fee of een soort pacht ‘betaald’ van zijn beschermelingen 

op  bepaalde  posities,  die  op  hun  beurt  tegen  betaling  diensten  verlenen  aan 

anderen; daarbij gebruikmakend van hun dankzij de maecenas verworven positie.” 

 

“Door  facilitators  in  verschillende  rollen  aan  daders  betoonde  diensten  worden 

mogelijk volgens het boter‐bij‐de‐vis principe verrekend. Niet achteraf op basis van 

een bepaalde verdienste, maar vooraf op basis van een bepaalde dienstverlening.” 

 

“Door de getrapte dienstverlening weet  iemand die  in een  scam‐netwerk actief  is 

waarschijnlijk slechts van enkele anderen met wie men rechtstreeks in relatie staat 

dat  ze  op  eenzelfde wijze  actief  zijn. Het  netwerk  heeft  zich  op  dezelfde manier 

georganiseerd als het economische deel van de reguliere samenleving.”  

 

Wij kennen de supermarkt waarvan bepaalde producten worden betrokken, maar 

wie  en  wat  er  vervolgens  achter  die  producten  en  het  logistieke  proces  dat 

daaromheen  is georganiseerd schuil gaat  is ons volslagen onbekend. Een dergelijk 

marktprincipe wordt ook verondersteld  in relatie tot de organisatie van scams, en 

de vraag en het aanbod van scam‐diensten. 

 

Nigerianen  laten zich graag voorstaan op hun materiële bezit. Dat maakt deel uit 

van  de  symbolen  waarmee  hun  status  zich  laat  bevestigen.  Een  maecenas  zal 

wellicht  dan  ook mede  zijn  te  herkennen  aan  diens  Zonnekoninggedrag  als  ‘big 

spender’. Niet dat zulk gedrag exclusief betrokkenheid bij scams indiceert, maar het 

roept  wel  vragen  op.  Zonnekoninggedrag  kan  zich manifesteren  door  het  bezit 

(auto’s,  vliegtuig,  vastgoed),  bestedingsgedrag  (giften  aan  de  kerk,  sponsoring 

sportactiviteiten),  speculatieve  beleggingsactiviteiten,  buitensporige  hobby’s, 

opkoopgedrag van ondernemingen, excessief ontslag van personeel etc.. 

 

“Een  maecenas  maakt  een  grote  kans  om  in  het  maatschappelijk  verkeer  te 

opereren als (internationaal) ondernemer. Die functie stelt bij uitstek in staat tot het 

onopgemerkt  en  op  grotere  schaal  uitoefenen  van  illegale  activiteiten  om  die 

vervolgens  te  verdoezelen  als  zogenaamd  legaal. Witwassen  ligt  daarvan  in  het 

verlengde. De  status  van  (succesvol)  ondernemer  dient  bovendien  als  legitimatie 

van het Zonnekoninggedrag.” 

 

De maecenas maakt vooral gebruik van de vermenging van een  legale dekmantel 

met  illegale  activiteiten  en  daaruit  verkregen  inkomsten.  Opereren  op  de  forex 

(foreign  exchange market)  zou  bijvoorbeeld  een  belangrijke witwasbasis  kunnen 
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zijn.  En  als  een maecenas  er  al  niet  zelf  opereert,  dan  is  er wel  een  relatie  als 

zodanig actief. 

 

De rol van maecenas  is beschreven vanuit de Nigeriaanse situatie. Gezien de bijna 

genetische verankering van het patronagesysteem  in de Nigeriaanse  samenleving 

lijkt  het  plausibel  te  veronderstellen  dat  het  denken  en  handelen  volgens  de 

kenmerken  van  dat  systeem  niet  ophoudt  bij  de  Nigeriaanse  grens.  Onder 

Nigeriaanse gemeenschappen in het buitenland zullen, al dan niet gerelateerd aan 

mensen in het thuisland, mogelijk dezelfde principes als uitgangspunt dienen. 

 

4.20.2 De ‘Beneficiary’ 

Degene  die  door  de maecenas  in  het  zadel wordt  geholpen  op  een  belangrijke 

positie noemen wij de  ‘beneficiary’  (begunstigde of  zetbaas). Waar de maecenas 

verondersteld wordt actief  te zijn op het niveau van aandeelhouders, moeten we 

de beneficiaries zoeken op het commissarissen‐ en directieniveau. Minimaal binnen 

ondernemingen  waarin  de  maecenas  een  belangrijk  aandeel  heeft,  maar  ook 

daarbuiten en binnen overheidsinstellingen. 

 

“De  (onder‐)directeuren  van  Nigeriaanse/West‐Afrikaanse  internetinstellingen, 

telefoonproviders,  banken,  post,  money  transfer  kantoren,  drukkerijen  en 

overheidsinstellingen  als  gemeente,  douane,  immigratie  en  politie,  maken  een 

grotere kans betrokken te zijn bij AFiF‐schemes.” 

 

Vanuit dit soort posities is het eenvoudig om scams op een professionele manier op 

te zetten of te ondersteunen. De beneficiaries kunnen worden gerekend tot zowel 

de  ‘initiators’ als de  ‘facilitators’. Functioneel zijn het  leveranciers van services die 

binnen scams van pas komen. Maar gezien hun veronderstelde bepalende rol aan 

de  basis  van  4.1.9‐fraude,  zien  we  ze  als  initiatiefnemers.  De  kans  is  ook  niet 

denkbeeldig dat zij anderen op de gedachte hebben gebracht voor bepaalde scams.  

 

“Het  positioneren  van  zetbazen  binnen  West‐Afrikaanse  internetgerelateerde 

sectoren zal naar verwachting toenemen.” 

  

Als  beneficiaries  trekken  van  Zonnekoninggedrag  vertonen  die  niet  in 

overeenstemming  zijn  met  salariëring  uit  hun  reguliere  activiteiten,  neemt  het 

vermoeden van betrokkenheid bij criminaliteit toe. Het is zelfs de vraag of iemand 

op een belangrijke  reguliere positie  zijn  inkomen vooral aanvult vanuit  scams, of 

dat  andere  zaken  als  mensenhandel,  drugs,  afvaltransport  en  ‐verwerking  nog 
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lucratiever mogen worden geacht. 

 

Buiten Nigeria zullen beneficiaries wellicht op andere posities worden aangetroffen 

dan binnen dat  land. Er bestaan bijvoorbeeld vermoedens van betrokkenheid van 

kerkelijke leiders bij scams (Ruwiel, 2008), maar evenzeer kan worden gedacht aan 

commissionairs die handelen met bepaalde West‐Afrikaanse landen.  

 

Het  is  niet  denkbeeldig  dat  beneficiaries  voor  eigen  rekening  scam‐activiteiten 

uitvoeren,  vooral  wanneer  zij  actief  zijn  in  de  marketing  of  als  callcenter.  Het 

laatste leent zich goed voor bijvoorbeeld een boilerroom gericht op o.a. scam. 

 

“Call centers die in een land zijn gevestigd met een redelijk betrouwbare technische 

infrastructuur of aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden vanwege  subsidie  (Ierland) 

of  lage  lonen  (Polen,  India,  Zuid‐Afrika) bieden  een  interessante mogelijkheid om 

zonder  dat  het  opvalt  hun  faciliteiten  te  gebruiken  voor  scam‐activiteiten  en  de 

opbrengsten daarvan te mengen met reguliere activiteiten.” 

 

“Normaal gesproken hebben callcenters een hoog inkomend belverkeer en een laag 

uitgaand.  Uitzonderingen  op  deze  regel  roepen  een  verdenking  op  van 

betrokkenheid in boilerroom‐achtige scam‐activiteiten. Die wordt versterkt wanneer 

de  callcenters  met  pieken  grote  hoeveelheden  van  dezelfde  e‐mail  berichten 

versturen.” 

 

4.20.3 De ‘Job-owner’ en de ‘Scammer’ 

We maken een theoretisch onderscheid in de rol van ‘job‐owner’ en ‘scammer’. In 

de praktijk zullen deze rollen mogelijk samenvallen. Een job‐owner (of ‘catcher’) is 

een  scammer  die  als  eerste met  een  slachtoffer  contact  legt  en  vervolgens  het 

slachtoffer  overdraagt  naar  een  andere  scammer  (de  ‘guyman’  of  ‘guy’  in  4.1.9‐

slang). De eerste blijft ‘eigenaar’ van een contact en deelt mee in de opbrengsten.  

 

De professionele job‐owner voldoet gezien een aantal parallellen wellicht voor een 

belangrijk deel aan de gedragskenmerken van de spamsponsor, dus de regisseur op 

de achtergrond. Internetmarketeers komen voor deze rol in beeld, zeker als er een 

aantal  red  flags  is  geplaatst  conform  de  benadering  bij  phishing  (breed 

dienstenpakket,  kleine  staf,  hoge  omzet,  vooral  geldstromen  van  en  naar  het 

buitenland etc.).  Zij  kunnen worden  gerelateerd  aan bedrijven die  ze bezitten of 

waarin ze participeren. De amateurscammer (solo of een job‐owner) die werkt voor 

een  professionele  scammer,  zal  die  relatie  naar  bedrijven  er  mogelijk  niet  op 
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nahouden, omdat hij in het klein werkzaam is. 

 

“Als  een  solo  scammer  zich  bedient  van  een  scala  aan  op maat  van  zijn  scam 

gemaakte  specifieke  valse  documenten  dan  maakt  hij  deel  uit  van  een  groter 

netwerk.” 

 

“Beginnende scammers zijn te herkennen aan hun zoekgedrag (fora, nieuwsgroepen 

en downloadsites) op zoek naar massmail software. De communicatie op dergelijke 

plaatsen met mogelijke aanbieders laat een spoor achter en een nickname of alias.” 

 

“Beginnende scammers zullen vanwege het op zichzelf niet illegale karakter van o.a. 

massmail software geneigd zijn om met reguliere betaalmogelijkheden via internet 

af te rekenen.” 

 

Prepaid  telefoons waarvan  scammers  zich bedienen kunnen op een meer directe 

manier helpen bij detectie. Een groot aantal van die telefoons is onder Nigeriaanse 

scammers  in beslag genomen of  kon  aan hen worden gerelateerd.  Interessant  is 

het om te kijken naar het gedrag van die telefoon. De tijd en de tijdstippen dat een 

nummer op een vaste plaats verblijft zonder  tussen zendmasten  te bewegen kan 

iets zeggen over de verblijfslocaties, zeker wanneer men dat voor een aantal van de 

aan  scammers  gerelateerde  prepaid  telefoons weet  vast  te  stellen.  Combineert 

men  dat  met  (waarschijnlijk  vooral  het  uitgaande)  belgedrag  van  die  bekende 

nummers dan is wellicht ook vast te stellen wanneer en mogelijk waar men verblijft 

als er scam‐activiteiten plaatsvinden. 

 

In het  ideale, en mogelijk utopische, geval  is het mogelijk om met behulp van het 

belgedrag  (frequentie  van bellen naar dezelfde buitenlandse nummers, bepaalde 

tijdsduur, gedurende een bepaald aantal maanden) en het oplaadgedrag van het 

beltegoed  (hoeveel  prepaid  tegoed  in  welke  periode,  waar  gekocht  en  waar 

geactiveerd)  van de  scammers  een profiel  van het belgedrag  te maken dat men 

vervolgens  actueel  legt  over  het  prepaid  belverkeer  in  bijvoorbeeld  Amsterdam 

Zuid‐Oost. Wat  dan  boven water  komt  heeft  een  grotere  kans  om  te maken  te 

hebben  met  scams.  Personen  die  worden  gebeld  maken  een  grote  kans  om 

slachtoffer te worden of te zijn. Waarschuwing is mogelijk zodra zij langs deze weg 

kunnen worden gedetecteerd. 

 

Naarmate het bewustzijn  van het AFiF‐risico onder potentiële  slachtoffers  groter 

wordt, moeten scammers òf het bereik van hun scams enorm vergroten in de hoop 

dat net dat ene slachtoffer er binnen komt te vallen, òf het bereik van scams  juist 

verkleinen maar dan wel tot een zodanige doelgroep en een voor die doelgroep zo 
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vertrouwde  manier  dat  die  echt  en  nep  nauwelijks  van  elkaar  weet  te 

onderscheiden. Voorbeelden van het  laatste zijn LinkedIn scams over bijvoorbeeld 

medische  congressen.  De  ordening  van  de  contacten  heeft  door  ieder  LinkedIn 

account  zelf  plaatsgevonden  dus  het  selecteren  op  basis  daarvan  is  eenvoudig. 

Interessant is het om na te gaan of ID’s op bijvoorbeeld LinkedIn in verband zijn te 

brengen  met  de  identiteiten  (aliassen,  nicknames)  waarvan  scammers  zich  in 

Nederland bedienen.  

 

Een  andere  MO‐element  dat  in  Amsterdam  is  gebleken,  bestond  uit  valse 

inschrijvingen  door Nigerianen  van  bedrijven  bij  de  Kamer  van  Koophandel.  Die 

werden  gebruikt  voor  hypotheekfraude. De  inschrijving had  plaatsgevonden met 

een Frans paspoort dat op basis van een valse geboorteakte was verkregen.  

 

“Een amateur‐scammer begint als onderdeel van een cel of groter netwerk, besluit 

voor zichzelf te beginnen, koopt of crawlt relatief willekeurige adressen, heeft een 

eenvoudige  boodschap  met  relatief  weinig  vertrouwenwekkende  trustmarks, 

gebruikt het internetcafé om de mail te versturen, maakt gebruik van een webmail 

account,  een  prepaid  telefoon  en  int  zelf  de money  transfers waarvan  het  geld 

direct wordt besteed.” 

 

 

4.21 ‘The employees’ 
 

4.21.1 De ‘Cast’ 

Onder  de  noemer  ‘cast’  gaat  niet  één  rol  schuil,  maar  een  verzameling  van 

acterende rollen die gezamenlijk het script dragen. Welke rollen het zijn, hangt af 

van het format van de scam. Ook scammers zullen vermoedelijk hun investeringen 

zo  laag mogelijk  houden  en  een  script waarin  zij  thuis  zijn  en waarover  zij  over 

bepaalde resources beschikken zoveel mogelijk willen uitbuiten. Op basis van in de 

eigen  kring  beschikbare  ‘acteertalententen'  en  inhoudelijke  competenties  op 

terreinen  als  beleggen,  financiën,  gezondheidszorg  etc.,  zal  men  een  voorkeur 

ontwikkelen voor het ene script boven het andere. 

 

“Naar gelang hun kennis en vaardigheden zijn spelers actief in uiteenlopende rollen 

in meerdere scripts waarin zijzelf of iemand anders die zij kennen, optreden als job‐

owner.” 
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Het  publiek  is  ondertussen  steeds  meer  voor  scamming  gewaarschuwd.  Het 

scammen van bijvoorbeeld een belegger vraagt  in toenemende mate dan ook om 

een  zekere  kennis  van beleggingen.  Is  het  lezen  van  een  boekje  ter  zake  in  een 

aantal gevallen toereikend; in de toekomst zal naar verwachting een steeds groter 

beroep gedaan worden op meer inhoudelijke en actuele deskundigheid. 

 

“Spelers die een rol in een script vervullen als een specifieke professional (advocaat, 

accountant, financieel adviseur, jurist, notaris) maken een grote kans in de richting 

van  die  professie  te  zijn  opgeleid  en/of  daadwerkelijk  op  dat  vlak  beroepsmatig 

actief te zijn.”  

 

“Gezien  het  patronagesysteem  en  de  hechte  betrekkingen  tussen  Nigerianen 

onderling en gezien hun eigen West‐Afrikaanse opvattingen over zaken doen, is de 

kans  groot  dat  scammers  gebruik maken  van  binnen  de  eigen  kring  aanwezige 

deskundigheid.  Jongeren van Nigeriaanse of naburige afkomst die  in Nederland  in 

relevante  richtingen  zijn  afgestudeerd  of  nog  studeren  (ICT,  rechten, 

economie/accountancy)  vormen  een  interessant  potentieel  aan  facilitators.  Zeker 

ook omdat ze de Nederlandse taal meer machtig zijn.” 

 

4.21.2 De ‘Forger’ 

Niet  elke  AFiF  is  dezelfde  maar  voor  alle  gevallen  geldt  dat  de  scammer  zo 

betrouwbaar mogelijk wil overkomen en zo weinig mogelijk bloot wil geven van de 

eigen  identiteit. Daarvoor hanteren scammers verschillende uitingen, die we naar 

het doel dat ze dienen grofweg in twee categorieën onder brengen: 

 formele uitingen die dienen om de  scammer  te  identificeren en,  letterlijk,  te 

legitimeren, en 

 fancy uitingen die dienen om slachtoffers te imponeren. 

 

Welke  scamvorm men  zich  ook  indenkt,  in  vrijwel  alle  gevallen  speelt  dit  soort 

vervalsingen op een of andere wijze een cruciale rol  (IFT‐Haaglanden, 2006, p. 2). 

Bewust spreken we van ‘uitingen’ omdat het kan gaan om schriftelijke bescheiden 

(feitelijk  aangetroffen  voorbeelden  zijn  identiteitsbewijzen,  bankafschriften, 

salarisstroken, briefpapier, visitekaartjes, cheques, verklaringen van erfrecht), maar 

ook om e‐mails en websites.  

 

Onze eerste  aanname  is dat niet  voor  ieder  type  scam of document een  andere 

vervalser  wordt  gebruikt.  Net  zoals  een  grafisch  ontwerper  verschillende 

ontwerpen  aan  kan,  zal  dat  ook  gelden  voor  de  vervalser.  Bovendien  is  de 
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betrouwbaarheid van een vervalser van grote waarde. Men betrekt niet willekeurig 

iedere  graficus  in  duistere  zaken  en  is  de  betrouwbaarheid  eens  gebleken,  dan 

staat  dat  mogelijk  garant  voor  een  langdurige  klant‐leverancier  relatie.  Anders 

gezegd: de  rol  van  vervalser wordt wellicht  vervuld door  een  constante  actor  te 

midden van zich voortdurend wijzigende verschijningsvormen van AFiF. Vervalsers 

zijn  vanwege  hun  vakkennis  en  mogelijke  software,  apparatuur, 

documentendatabase  en  het  bewezen  vertrouwen,  moeilijk  vervangbaar.  Dat 

maakt  hem  of  haar  per  definitie  interessant  als  onderwerp  van  detectie,  nog 

afgezien van de feitelijke mogelijkheden daartoe. Een op hen ontwikkelde aanpak 

gaat ook  langer mee omdat ze zich minder snel hoeft aan  te passen en daardoor 

breder  en  langer  kan  worden  toegepast.  Bovendien  komt  een  vervalser  op 

meerdere plaatsen  in de MO  van een  scam  in beeld.  In het geval  van de  ‘fancy’ 

documenten  zelfs  bijna  continu  omdat  tijdens  de  fase  van  intake  en  persuading 

steeds  meer  vertrouwen  moet  worden  opgebouwd  en  in  stand  gehouden; 

afhankelijk van het script dat een scammer heeft gekozen. 

 

In vrijwel alle dossiers is volgens de politie sprake van vervalsing, maar in geen van 

die  dossiers  zijn  wij  gegevens  tegengekomen  over  de  vervalser.  De  oorzaak 

daarvoor  moet  worden  gezocht  in  het  casuïstisch  onderzoek  dat  is  gericht  op 

bewijsvoering tegen de verdachte van het strafbare feit oplichting. Identificatie van 

de  vervalser  is  geen  element  van dat  strafbare  feit  en doet  aanslag op  schaarse 

onderzoekscapaciteit. Bovendien wordt aangenomen dat die vervalser  zich  in het 

buitenland bevindt, wat de ondoenlijkheid om ernaar op zoek te gaan alleen maar 

onderstreept.  

 

Het werkproces van de vervalser die een AFiF faciliteert heeft wel wat weg van de 

fotograaf of  technicus binnen een kinderpornonetwerk. Vervalsing  is ook een vrij 

technisch proces met zowel digitale als schriftelijke output. Om die  te genereren, 

zijn  software,  apparatuur,  vakkennis  en  kennis  van  de  authentieke  te  vervalsen 

producten  vereist. De  categorie  van  fancy output  zal niet  leunen op authentieke 

echtheidskenmerken  en  kan  worden  vervaardigd  met  eenvoudige 

computerprogramma’s. Naarmate het bewustzijn van geadresseerden op het risico 

van scam toeneemt, zullen vervalsers waarschijnlijk steeds meer uit de kast moeten 

halen ter ondersteuning van een scamscript. Vooralsnog communiceren scammers 

vooral in de Engelse taal omdat daarmee het bereik van hun scams veel groter is en 

ze die  taal goed machtig  zijn. Maar net als met phishing  is gebeurd,  zien we ook 

vertaalde boodschappen opduiken. Die  zijn nog gebrekkig en duidelijk de output 

van een vertaalprogramma, maar de kwaliteit zal naar verwachting toenemen. 

 

Volgens het  samenwerkingsprogramma Stop Payment, worden  in bepaalde delen 
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van  Nigeria  en  in  Canada  vervalsingen  gegenereerd.  Door  digitale  overdracht 

zouden die worden overgeseind en waar dat niet mogelijk  is, bijvoorbeeld  in het 

geval van een paspoort, zou het worden verzonden. Dat veronderstelt een aantal 

zaken: dat er een vorm van communicatie is waarbij vanuit bijvoorbeeld Nederland 

verzoeken  om  een  document  in  Nigeria  of  Canada  op  de  juiste  plaats  terecht 

komen en dat de ontvangers van die documenten beschikken over apparatuur om 

ze af te drukken of wellicht nog na te bewerken. In 2007 schijnen als gevolg van een 

initiatief van de U.S. Postal Inspection Service, de Royal Canadian Mounted Police, 

de  Serious  Organized  Crime  Agency  in  Engeland,  de  Nederlandse  politie  en  de 

Economic and Financial Crimes Commission in Nigeria, door opsporingsdiensten uit 

deze  landen meer dan 500.000  falsificaten, met een waarde van meer dan $ 2.1 

miljard te zijn onderschept64. Daaropvolgend zijn door de Ontario Provincial Police 

in Canada drie personen aangehouden in verband met de vervaardiging en massale 

verzending  van  valse  cheques  door  geheel  Noord‐Amerika.  Het  ging  vooral  om 

cheques die in Amerika nog veel als betaalmiddel worden gebruikt.  

 

Als drie mensen al verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een dergelijke 

productie (we weten niet welk deel daarvan op hun conto  is te schrijven) dan kan 

dat twee zaken impliceren: 

 er zijn maar weinig vervalsers, die gezamenlijk een bijzonder grote productie 

hebben wat toch wel wat eisen stelt aan hun workflow, of 

 er  zijn  veel  vervalsers en het aantal  vervalsingen  in omloop  (van welke aard 

dan ook) is groot. 

 

Op  verschillende  manieren  zou  detectie  van  vervalsers  wellicht  kunnen 

plaatsvinden. Grafische bedrijven  in de bronlanden waarvan de omzet behoorlijk 

hoog is en die niet kan worden verklaard uit lokale opdrachten, komen voor nader 

onderzoek  in  aanmerking  (red  flag).  Vertonen  eigenaren  of  zelfstandige  grafici 

‘Zonnekoninggedrag’, dan is dat ook een red flag, net als een plotseling opgeheven 

schuldpositie in het verleden. Zaken die moeilijk op afstand en administratief zijn te 

detecteren  en  al  zeker  niet  in  een  land  als  Nigeria.  Een  eenvoudiger 

aangrijpingspunt  is wellicht de  intensiteit van het postpakkettenverkeer dat grafici 

onderhouden naar Europa  (Nederland), al dan niet via  lokale  internetmarketeers. 

Hetzelfde geldt mogelijk voor de money transfers die ze ontvangen. Is eenmaal een 

startpopulatie  vastgesteld  en  blijkt  dat  er  meer  red  flags  zijn  te  plaatsen 

(afscherming IP‐adres, bulletproof hosting etc.) dan kan het interessant worden om 

                                                                 
64
  U.S.  Postal  Service,  Press  Release,  3  Oktober  2007,  www.usps.com/communications/newsroom/ 

2007/pr07_072.htm. 
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achter  de  schermen  te  gaan  kijken  met  behulp  van  dezelfde  benaderingen 

(software,  apparatuur,  kennis)  als  beschreven  bij  de  fotograaf  en  technicus  in 

relatie tot kinderporno. 

 

Wellicht dat uit  vervalsingen ook nog  een bepaalde  stijl of  tekortkoming  is  af  te 

leiden met behulp waarvan ze aan vervalsers kunnen worden gerelateerd. 

 

4.21.3 De ‘Translator’ 

De vertaler komt binnen het schematisch overzicht van de verschillende bij 4.1.9‐

scam betrokken  rollen  twee  keer  voor. De ene  keer  als  vertaler  in  relatie  tot de 

documenten  en  brieven  die  deel  uitmaken  van  een  scam‐script  en  om  een  zo 

betrouwbaar mogelijke uitstraling vragen. De tweede keer als tolk  in het feitelijke 

contact  met  potentiële  slachtoffers  als  ‘taalbrug’  tussen  de  scammer  en  dat 

slachtoffer.  Nigerianen  spreken  over  het  algemeen  goed  Engels.  Zij  voelen  zich 

daarom  thuis  in  of  in  relatie  tot  Nederland  waar  de  gemiddelde  inwoner  ook 

redelijk met Engels uit de voeten kan. De schrijftaal waarin de huidige scammers 

zich vooral  tot hun Nederlandse slachtoffers richten  is dan ook vooral het Engels. 

Op dat punt is er nog weinig werk aan de winkel voor een vertaler. Als gevolg van 

een meer doelgroepgerichte aanpak van scammers zal men zich naar verwachting 

steeds meer  bedienen  van  de  taal  van  het  land waarin men  slachtoffers werft. 

Omdat  scammers  vooral  slachtoffers  benaderen  in  een  ander  land  dan waar  zij 

zichzelf ophouden,  zullen Nederlandse  vertalers  vooral  in het buitenland worden 

aangetroffen  en  bijvoorbeeld  Nederlands‐Duitstaligen  eerder  in  Nederland. 

Langdurig werkloze vertalers of  in Nederland studerende  internationale studenten 

zijn mogelijk interessante toekomstige facilitators voor scammers. 

 

4.21.4 De ‘Boy’ 

Waar met  de  term  ‘Guy’  de  scammer  wordt  aangeduid,  wordt  ‘Boy’  algemeen 

gebruikt  om  handlangers  in  scams  te  duiden.  De  rol  van  boy  is  enigszins  te 

vergelijken met de rol van scriptkiddy in het geval van phishing. Het zijn de jongens 

die hand‐ en spandiensten verrichten voor de scammers zoals het doen van money 

transfers,  het  ‘bewaken’  van  money  transfer  kantoren  opdat  de  kust  veilig  is 

wanneer men er van gebruik wil maken, het koerieren van geld en documenten, 

het  regelen  van  huisvesting,  het  uitvoeren  van  scamruns  via  internetcafés,  het 

regelen  van  pre‐paidtelefoons,  of  bijvoorbeeld  het  fungeren  als  taxichauffeur 

binnen scamscripts. Potentieel zijn er veel van deze boys beschikbaar. Ze zijn dan 

ook gemakkelijk vervangbaar. De rekrutering van boys vindt plaats in de eigen kring 
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maar wellicht ook in asielzoekerscentra of al eerder wanneer jongeren in Nigeria of 

andere  West‐Afrikaanse  landen,  te  kennen  hebben  gegeven  graag  naar  het 

buitenland te worden gesmokkeld. 

 

De inzet van boys vermindert het risico voor de scammer. Binnen de hechte relaties 

in West‐Afrikaanse gemeenschappen  is het not done om uit de school te klappen 

dus zullen boys de  identiteit van degene die hen heeft  ingehuurd nooit onthullen. 

Boys  leren op deze manier het vak om op enig moment  scammer  te worden als 

onderdeel  van  een  script  en  wellicht  daarna  als  job‐owner  voor  zichzelf  te 

beginnen. 

 

“Boys worden gerekruteerd binnen Nigeriaanse gemeenschappen zoals die sterk zijn 

georganiseerd rondom families, kerken en beneficiaries.” 

 

“Jongens  van Nigeriaanse/West‐Afrikaanse  afkomst  in  de  leeftijd  van  15‐20  jaar 

maken een grote kans om betrokkenheid te zijn in scams.” 

 

“De boys (zeker die naar het buitenland emigreren) lijken gemiddeld goed opgeleid. 

Het  is  niet  denkbeeldig  dat  zij  de  ontwerpers  en  dragers  zijn  van  nieuwe  scam‐

formats waarin ook meer gebruik wordt gemaakt van  internet dan  thans nog het 

geval lijkt.” 

 

 

4.22 ‘The Facilitators’ 
 

4.22.1 De ‘Internetcafé-holder’ 

In stap 7 (Acquire  internetconnection, § 4.9)  is het  internetcafé als onderdeel van 

de MO beschreven. De internetcaféhouder (of belhuis‐exploitant) kan ook zelf zijn 

geïnvolveerd  in  scams. Dat  zal vooral opgaan voor die  internetcafés die  liggen  in 

een ‘scam‐concentratie‐gebied’ en meer frequent door scammers worden bezocht 

dan door  reguliere gebruikers.  In Nederland  is dat bijvoorbeeld Amsterdam Zuid‐

Oost   (Ruwiel, 2008). Die betrokkenheid van de  internetcaféhouder  is ook  logisch. 

Door het aannemen van zwijggeld en door scammers in staat te stellen ongestoord 

hun gang te gaan, of als actief facilitator (bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen 

van massmailers) of zelfs job‐owner of beneficiary. Dat leidt op zijn minst tot zwart 

geld en vermoedelijk een dubbele boekhouding in relatie tot het internetgebruik (al 

of niet gefingeerd) en daarnaast de illegale opbrengsten uit scam.  
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“Een  ‘foute’  internetcaféhouder  verraadt  zich  mogelijk  door  de  omvangrijke 

hoeveelheid  bandbreedte  die  hij  heeft  gehuurd  of  die  zijn  klanten  gebruiken,  het 

piekgebruik  van  die  bandbreedte,  de  intensiteit waarmee  dezelfde mails worden 

verzonden  en  de  bestemmingslanden  van  de  adressanten  van  die mail;  een  en 

ander  afgezet  tegen  de  omvang  van  diens  computer‐arsenaal  en  de  opgegeven 

omzet.” 

 

4.22.2 De ‘Broker’ 

In  relatie  tot  scams  kunnen  twee  soorten  brokers  of  intermediairs  worden 

onderscheiden. De ene bevindt  zich aan de valuta‐kant van een  transactie en de 

ander  aan  de  goederenkant.  De  eerste  is  een money  broker  (zoals  een money 

transfer  kantoor  of  een  geldwisselkantoor),  de  tweede  een  commissionair:  een 

partij die zich verbindt om voor een andere partij te bemiddelen bij het tot stand 

brengen  van  een  overeenkomst.  Hij  matcht  vraag  en  aanbod  met  elkaar  en 

ontvangt daarvoor een commissie. Dat kan een percentage zijn of een opslag op de 

inkoopprijs waarvan de opdrachtgever geen weet heeft. Het beroep van broker  is 

niet beschermd of aan branchevoorschriften gebonden. Er  zijn duizenden van dit 

soort  brokers  actief  waarbij  hun  handel  varieert  van  effecten  tot  paarden  of 

witgoed.  Een  broker  die  in  illegale  transacties  is  betrokken,  zal  niet  exclusief 

werken voor scammers. Hij hoeft ook niet op de hoogte te zijn van de oorsprong 

van de gelden die via hem worden witgewassen. Zelfs van witwassen hoeft hij geen 

weet te hebben. 

 

“Op  Europa  gerichte  of  daar  gevestigde  commissionairs  die  in  het  bezit  zijn  van 

buitenlandse  vennootschappen  in  scamgerelateerde  landen  maken  een  grotere 

kans betrokken te zijn bij witwasactiviteiten”. 

 

“Schuldposities, faillissementen, en doorstarts van brokers brengt hen in een positie 

waarin ze mogelijk meer ontvankelijk zijn voor witwasactiviteiten.”  

 

Brokers werken vaak  (internationaal) met elkaar  samen. De een kent  iemand die 

weer iemand anders kent en die kent op zijn beurt weer de juiste persoon voor een 

bepaalde handel. Men noemt dit een ‘daisy chain’. Zogenaamde forex‐brokers zijn 

actief met de internationale valutahandel (forex=Foreign Exchange) en zinspelen op 

koersfluctuaties.  Forex  is  het  gelijktijdig  kopen  van  een  munteenheid  en  het 

verkopen  van  een  andere.  Bijvoorbeeld Nigeriaanse Naira’s  ten  opzichte  van  de 

Euro en omgekeerd.  Iedereen  kan bijvoorbeeld  via het  internet  aan deze handel 
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deelnemen.  Forex  kan  op  zichzelf  een  basis  zijn  voor  een  investmentscam.  Het 

script  bestaat  dan  uit  aantrekkelijke  valutatransacties  die  potentiële  slachtoffers 

worden voorgespiegeld. 

Een andere vorm van  ‘broking’ vindt plaats door euro’s om te zetten  in drugs, die 

vervolgens te smokkelen en in het bestemmingsland te verkopen met lokale valuta 

als tegenwaarde.  

 

Brokers kunnen actief zijn  in relatie tot elke vorm van criminaliteit (ook phishing), 

waarbij geld moet worden geconverteerd naar een andere valuta (zie § 4.17). Het 

gebruik  maken  van  brokers  kan  ook  verklaren  waarom  er  minder  geld  naar 

bronlanden als Nigeria wordt verscheept/verplaatst, dan op basis van de omvang 

van  de  schade  van  4.1.9‐scams  zou  mogen  worden  vermoed.  Overigens  is 

valutaomzetting een stuk minder belangrijk geworden omdat men op veel plaatsen 

in Nigeria met euro’s kan betalen. Broking  is daarmee nog niet passé, en bestaat 

bijvoorbeeld uit het omwisselen en terug transporteren van € 500 euro biljetten die 

massaal naar het buitenland worden gesmokkeld/uigevoerd omdat ze veel minder 

ruimte innemen dan kleinere coupures.  

 

4.22.3 De ‘Carrier’ en de ‘Money-trafficker’ 

Een broker speelt een belangrijke rol  in het verevenen van debet en credit en het 

omzetten van scam‐opbrengsten in andere valuta; al dan niet via goederen. Bij een 

100% (theoretische) effectiviteit zijn beide zijden van de balans volstrekt met elkaar 

in evenwicht en hoeft er geen fysiek geldtransport plaats te vinden. In de praktijk is 

dat een utopie en zal van tijd tot tijd de balans hersteld moeten worden. Geld moet 

in dat geval worden getransporteerd, bijvoorbeeld via een money transfer, giraal of 

fysiek.  Degene  die  daartoe  de  faciliteiten  biedt,  al  dan  niet  te  goeder  trouw, 

noemen we de  ‘carrier’. Als deze rol wordt vervuld door  iemand die geld op of  in 

het  lichaam of  in een  koffer of  iets dergelijks  vervoert, dan  spreken we  van een 

‘trafficker’.  Vindt  het  transport  plaats  in  containers,  tweede  hands  auto’s  of 

vermengd met afval dan is de carrier degene die het transport uitvoert.  

 

“Logistieke  bedrijven met  handelsbetrekkingen met Nigeria  en  andere  aan  scam 

gerelateerde  landen,  lopen het  risico bewust of onbewust mee  te werken aan het 

verplaatsen van geld, illegale goederen, en zelfs mensen.”  

 

4.22.4 De ‘Shelter-supplier’ 

Uit de Nederlandse opsporingsonderzoeken naar scammers die in Nederland actief 
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zijn,  komen  twee  MO‐  kenmerken  naar  voren  die  wellicht  bruikbaar  zijn  voor 

detectie. In de eerste plaats bleken de aangehouden scammers (Nigerianen) zich te 

bewegen tussen drie of vier verblijfadressen. Of er op die adressen gelijktijdig nog 

andere  scammers  verbleven, werd  niet  duidelijk.  Als  tweede  kenmerk  bleek  dat 

men vooral gebruik maakt van prepaid telefoons die niet op naam staan. Deze twee 

kenmerken  kunnen we omzetten  in detectiehypothesen maar dat  illustreert ook 

direct het  risico van gestapelde hypothesen waarin onzekerheid wordt gebaseerd 

op onzekerheid. Stel dat deze Nigerianen als groepen bij elkaar verblijven, dan zou 

men  op  zoek  kunnen  gaan  naar  de  locaties  of wellicht  illegale  hotels  (‘shelter‐

suppliers’)  waar  men  verblijft;  daarin  gesteund  door  bevindingen  van  de 

Amsterdamse  politie  die  illegaliteit  en  onderhuur  aanwijzen  als  mogelijke 

kenmerken  van de  verblijfplaatsen  (Ruwiel, 2008, p. 17). Waar  illegale hotels  als 

belangrijkste kenmerk hebben dat ze niet staan geregistreerd, is de vraag of en hoe 

men dit soort activiteiten toch op het spoor kan komen, anders dan van pand tot 

pand  fysiek  te  controleren. Daarvoor  is  een  aantal  hypothesen  op  te  stellen  die 

overigens niet exclusief gelden voor plaatsen waar uitsluitend (illegaal) Nigerianen 

worden gehuisvest. 

  

“Illegale  hotels  hebben  een  of  meerdere  bankaccounts  (lopende  rekening, 

creditcardabonnement,  pinabonnement)  op  een  bepaald  adres  die  zich  qua 

mutaties onderscheiden van andere particuliere accounts:  

 qua  naamgeving  (er  komt  op  een  of  andere  manier  de  naam  van  de 

hotelfunctie in voor);  

 qua  bijgeboekte  bedragen  (een  typisch  gastenprofiel:  betalingen  zijn 

veelvouden  van  een bepaald  tarief,  kennen  een bepaalde  frequentie, hebben 

een internationale herkomst), en/of 

 qua uitgaande betalingen  (een  typisch hotelprofiel van bepaalde  leveranciers 

en frequentie: horecagroothandel, schoonmaakbedrijf).” 

 

“Illegale hotels hebben een postbus met  in de adressering een verwijzing naar de 

hotelfunctie.” 

“Illegale hotels hebben een significant hoger verbruik van water, gas en elektriciteit 

omgerekend  naar  vierkante  meters,  bezettingsgraad  en  aantal  ‘bewoners’,  ten 

opzichte van reguliere woningen.” 

 

“Illegale hotels hebben een hoge contante  inkoop van  levensmiddelen en sanitaire 

producten bij groothandels als Makro, Hanos of Sligro.” 
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4.23 ‘The Targets’ 
 

4.23.1 De ‘Victim’ 

We onderkennen drie  stadia  van  slachtofferschap: potentieel, hoog‐potentieel en 

feitelijk.  Uit  de  verschillende  rapporten  over  AFiF  komt  breed  naar  voren  dat 

slachtoffers  (in  slang  ‘maga’,  ‘mugu’,  of  ‘mahi’)  zich  vaak  schamen  voor  hun 

goedgelovigheid en zich om die reden niet melden bij de politie. En dat zijn dan nog 

de mensen wie het duidelijk  is geworden dat ze zijn beet genomen. Ondertussen 

zijn  tal  van  anderen  nog  niet  zo  ver  en  zijn  velen  nog  steeds  verwikkeld  in  het 

geraffineerde toneelspel van scammers. Slachtoffers die vanuit Nederland worden 

bestookt bevinden zich vaak in het buitenland. Voorlichting in Nederland helpt dus 

niet om hen bewust te maken van de risico’s. Uit onderzoek naar de geldstromen 

van 4.1.9‐oplichters die in Nederland opereren, blijkt dat de meeste slachtoffers uit 

de  Verenigde  Staten,  het  Verenigd  Koninkrijk  en  India  komen  (Van  der  Knoop, 

2007). Andere landen van waaruit veel aangiften komen zijn Frankrijk, Zwitserland, 

Australië, Duitsland en Canada. 

 

De  vraag  is  of  de  slachtoffers  die  actueel  zijn  verwikkeld  in  scams  ook  kunnen 

worden gedetecteerd. Zo  ja, dan  is wellicht gerichte waarschuwing mogelijk, dan 

wel kan het scamtraject worden ‘begeleid’ om uit te komen bij daders. 

 

Op  allerlei manieren  zijn  slachtoffers  in  diverse  studies  in  kaart  gebracht65 met 

sociaaldemografische‐  en  psychologische  kenmerken  en  economische  situatie  als 

resultaat.  Deze  kenmerken  zijn  veelal  niet  direct  om  te  zetten  in  een 

administratieve  zoekvraag.  Net  als  in  de  beschrijving  van  andere 

verschijningsvormen van cybercrime,  is voor de detectie van  in scams verwikkelde 

slachtoffers vooral hun concrete gedrag in relatie tot die scam van belang. Om daar 

zicht op te krijgen is analyse van MO’s belangrijk. Dankzij het ene doel waar het alle 

scammers om gaat, stuiten we dan op vooral kenmerken in het betalingsgedrag van 

slachtoffers  die  grotendeels  los  staan  van  het  specifieke  scamonderwerp  en  van 

alle creatieve scripten.  In alle gevallen van AFiF gaat het er om het slachtoffer  te 

bewegen  tot betaling en dat bovendien  langs een niet  tot de daders herleidbare 

weg.  Dat  leidt  tot  een  type mutaties  op  bankrekeningen  die  althans  voor  een 

belangrijk deel van de slachtoffers historisch gezien aspecifiek  is en bovendien tot 

                                                                 
65
 Zoek bijvoorbeeld in Google op de term “victim characteristics scam”. 
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daaropvolgend  gedrag  (het  doen  van  een money  transfer  bijvoorbeeld)  dat  nog 

sterker wijst op een scambetrokkenheid  

 

“Bankrekeningen  (spaarrekeningen,  rekeningen  courant)  die  een  stabiel  patroon 

van  bijschrijvingen  kennen,  over  lange  tijd  geen  (grote)  contante  opnames  laten 

zien  en  waarvan  in  korte  tijd  ineens  significant  (grotere)  kasbedragen  worden 

opgenomen  verwijzen  naar  betrokkenheid  bij  AFiF.  De  relatie  wordt  sterker 

naarmate er vaker wordt opgenomen en de houders van die  rekening kort na de 

opname  een money  transfer  plaatsen  ter  grootte  van  ongeveer  het  opgenomen 

bedrag.” 

 

Naarmate de tijd tussen opname en transfer korter wordt, is er meer indicatie dat 

er  iets  aan  de  hand  is. Maar  er  zijn  ook  andere  verklaringen  denkbaar  van  dit 

atypische patroon van kasopname gevolgd door een money transfer. Bijvoorbeeld 

iemand die een gezin  in het buitenland onderhoudt. Maar dan zal het patroon  in 

het licht van diens mutatiehistorie minder atypisch zijn.  

 

Het  ‘bankrekeningprofiel’  kan  ook  helpen  om  buiten  het  aangiftegedrag  van 

gedupeerden om,  te doorgronden hoeveel slachtoffers  in scams zijn betrokken of 

betrokken geweest (prevalentie) en om welke schade het gaat.  

 

 

4.24 Conclusies 
 

Resumé 

AFiF is een vorm van oude criminaliteit (oplichting) die vroeger per brief plaatsvond 

en  nu  hoofdzakelijk  via  internet.  Er  zijn  respondenten  die  zich  afvragen  of  deze 

fraudevorm wel als cybercrime moet worden gezien. Als argument voeren zij aan 

dat slechts een beperkt deel van de MO met behulp van  internet verloopt en dan 

ook nog eens door gebruik te maken van het internet op een manier waarvoor het 

eigenlijk  is  bedoeld:  communicatie.  Voor  onze  studie  is  deze  discussie  weinig 

relevant. Cybercrime  is  gedefinieerd  als  internetgerelateerde  criminaliteit  zonder 

nadere inperking van dat internetgebruik. AFiF is daarbij dus inbegrepen. De keuze 

om AFiF als exponent te nemen van het vraagstuk  internet fraude  legitimeert zich 

door de vele mensen die er het slachtoffer van zijn, de grote hoeveelheden geld die 

ermee  zijn  gemoeid  en  de  vermoede  verwevenheid  of  raakvlakken  van  MO‐

elementen met andere delictcategorieën. 
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Er zijn veel varianten van AFiF, net zo goed als niet‐internetgerelateerde oplichting 

in veel varianten voorkomt. Detectie op het niveau van al die varianten is complex 

vanwege  diezelfde  grote  variëteit  waarover  sensoren moeten  beschikken.  Voor 

elke  MO  een  sensor  of  indicator  gebruiken,  gaat  de  capaciteit  van 

informatieverwerking sterk te boven. Resteert als belangrijkste vraag waar er in het 

voortbrengingsproces  min  of  meer  generieke  activiteiten  plaatsvinden  of  een 

beperkt aantal dat voor de diverse vormen van AFiF min of meer gelijk  is. Welke 

scripts er ook zijn bedacht, uiteindelijk moet er door het slachtoffer geld worden 

overgemaakt of opgenomen. Dat komt  in alle MO’s terug en  is bovendien redelijk 

kansrijk om te detecteren. 

 

De behoefte van AFiF‐ers aan spam om hun  targets  te bereiken  is verhouden  tot 

spam in relatie tot phishing. Gesterkt door internationale publicaties van bepaalde 

werkwijzen,  is  de  conclusie  dat  op  vrijwel  dezelfde  wijze  als  in  het  geval  van 

phishing  in  spam  ten  behoeve  van  AFiF  zou  kunnen worden  voorzien. Waar  bij 

facilitators  gewone  economische  principes  gelden,  probeert  men  producten  zo 

breed mogelijk te slijten. Dat onderstreept de gedachte dat er ook voor scammers 

addresssuppliers zijn waar men adressen kan afnemen, al dan niet gerelateerd aan 

specifieke  doelgroepen.  De  inzichten  uit  de  spam‐phishing  oriëntatie  blijken 

daarom  te  helpen  bij  het  doorgronden  van  AFiF.  Niet  alleen  op  het  punt  van 

spamruns  of  adressenhandel,  maar  ook  qua  spoofing  en  IP‐hiding  komen  we 

overlap tegen. Dat biedt kansen voor het wederzijds gebruiken van kennis, ook al 

betreft  het  totaal  uiteenlopende  gronddelicten,  met  de  internetrelatie  als 

gemeenschappelijke deler. 

  

Daderkenmerken en gegevensbronnen 

Plegers  van AFiF  zijn goed  in het opvoeren  van  levensechte  toneelstukken, maar 

voor zover uit de onderzoeksdossiers en de literatuur is af te leiden, zijn het niet de 

grootste ‘internetvirtuozen’. Dit lijkt vooral te maken te hebben met de sterke mate 

van  mens  tot  mens  contact  die  er  is  en  moet  zijn  om  het  vertrouwen  van 

slachtoffers vertrouwen te wekken. Het internetgerelateerde deel van AFiF is soms 

vrij klein en beperkt zich  tot de voorfase van de scam en  tot het uitwisselen van 

opdrachten nadat het vertrouwen is gewonnen.  

 

De  plegers  van  AFiF  spelen  geraffineerd  in  op  territorialiteits‐  en  daarmee 

samenhangende  prioriteitvraagstukken  van  nationale  criminaliteitsbestrijders.  De 

daders die zijn gericht op slachtoffers in Nederland bevinden zich in het buitenland 

en vice versa. Als we afgaan op allerlei FBI en EFCC bronnen, dan zou bovendien de 

vervalsingindustrie  zich  vooral  ophouden  in  Nigeria  en  de  massmarketeers  die 

vooral de AFIF netwerken in hun grip hebben zouden vooral ook daar te vinden zijn 
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en  in  Canada  en  Oost‐Europa.  Wat  betekenen  die  constateringen  vanuit  het 

perspectief van Nederland? Waarop zou de Nederlandse aandacht zich met kans op 

enig succes concreet kunnen concentreren? Een aantal invalshoeken voor detectie 

komt dan in beeld:  

 detectie  van  slachtoffers  op  basis  van  het  mutatiegedrag  op  hun 

bankrekeningen al dan niet gevolgd door money transfers; 

 in  het  verlengde  van  de  slachtofferdetectie,  de  detectie  van  de  (in  het 

buitenland verkerende) daders; 

 detectie  van  katvangers  op  basis  van  stortingen  op  hun  bankrekeningen, 

gevolgd door opnames, of 

 detectie van daders die zich bedienen van valse inschrijvingen bij de Kamer van 

Koophandel. 

 

Een  samenvattend  overzicht  van  gegevensbronnen  waarin  daderkenmerken 

kunnen  worden  aangetroffen  en  hypothesen  kunnen  worden  getoetst,  is 

opgenomen in de bijlagen IX en X.  

 

Ontwikkelingen 

In  vergelijking  tot  het  phishing‐  en  kinderpornoproces  evolueert  advance‐fee 

internet  fraud  vooralsnog  veel minder. De  vraag  is wel hoe  lang dat  zo blijft. De 

plegers van dit soort fraudes  lijken vooralsnog weinig  ICT‐bedreven, maar hebben 

wel  de  social  networksites  ontdekt  om  adressen  te  harvesten  en  slachtoffers  te 

benaderen.  Deze  netwerkomgevingen  en  bijvoorbeeld  instant 

messengerprogramma’s  lenen  zich  voor  voorschotfraude.  Ondertussen  brengen 

nieuwe  generatis  scammers  meer  internetvaardigheden  mee  waardoor  naar 

verwachting het  scammen  verder  zal  evolueren  en mogelijk de ontwikkeling  van 

phishing gaat volgen. 

 

Het onderzoeksmateriaal 

Als basis voor dit hoofdstuk kon worden geput uit bestuurlijke dossiers66, en een 

groot  aantal  inhoudelijke onderzoeksdossiers De onderwerpen  van deze dossiers 

variëren  van  het  gebruik  van  prepaid  telefoonkaarten  door  scammers  (IFT‐

Noordwest & Midden Nederland, 2008), tot knelpunten rond het anoniem gebruik 

                                                                 
66
  Onder  een  bestuurlijk  dossier  wordt  verstaan  een  rapportage  op  basis  van  ervaringen  die  zijn 

opgedaan  tijdens  een  (of  meer)  opsporingsonderzoek(en),  waarin  de  aandacht  wordt  gevestigd  op 

aangetroffen  structurele  knelpunten  en  kwetsbaarheden  in  legale  maatschappelijke  processen, 

waarvoor een andere dan een strafrechtelijke aanpak mogelijk is. Het gaat daarbij veelal om werkwijzen 

waarbij  misbruik  van  bestaande  regels  met  behulp  van  (eenvoudige)  technische  of  procedurele 

maatregelen voorkomen kan worden. 
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maken van internetcafés of belhuizen (IFT‐Haaglanden/Hollands Midden, 2007) en 

knelpunten  rondom  het  gebruik  van money  transferkantoren  (Ploeger &  Schep, 

2007). Ondanks  het  inzicht  dat  het materiaal  biedt  in  een  aantal MO’s waarvan 

scammers zich bedienen, kent het ook vrijwel zonder uitzondering een beperking. 

Hoofdzakelijk wordt  alleen  de  rol  van  de  job‐owner  (al  dan  niet  dezelfde  als  de 

scammer op de achtergrond) zichtbaar en dan ook nog eens beperkt tot wat zich in 

of vanuit Nederland aan MO‐elementen heeft afgespeeld. De voorbereidingen die 

daaraan mogelijk  vooraf  zijn  gegaan en wie daarin een  rol  spelen,  komen uit de 

inhoudelijke  en  bestuurlijke  dossiers  niet  naar  voren,  evenmin  als  de mogelijke 

grotere netwerken waarvan de job‐owners deel uitmaken. Al snel wordt gesproken 

van  daders  die  opereren  in  cellen,  en  meestal  duidt  dat  op  het  gezamenlijk 

optrekken van 2 of 3 mensen en niet op het aantoonbaar deel uitmaken van een 

meer  omvattende  netwerkstructuur.  Een  beperking  van  vooral  de  inhoudelijke 

opsporingsdossiers  voor  specifiek  deze  studie  is,  dat  het  internetgerelateerde 

karakter en de daaruit voorkomende  informatie (IP‐adressen, aliassen, nicknames, 

mailadressen) slechts beperkt zijn onderzocht. Deze gegevens zijn wel onder  IPOL 

beschikbaar in de vorm van een goed georganiseerde I‐base waar, ook tot verdriet 

van de beheerders, tot begin 2008 nog weinig mee was gedaan. Vanuit het korte 

termijn  perspectief  van  de  opsporing  is  dat  niet  onbegrijpelijk.  Voor  de 

bewijsvoering van een  in Nederland plaatsgevonden hebbend delict  is het  in kaart 

brengen  van  een  voorfase  of  van  de  bijdragen  van  alle  facilitators  immers  niet 

noodzakelijk. Terwijl  juist die voorfase voor detectie van groot belang  lijkt, omdat 

daders  zich  op  dat moment  nog  relatief onbespied wanen  en  omdat  een  aantal 

dezlefde meer  technische  voorbereidingshandelingen,  net  zoals we  zagen  bij  de 

productie  van  kinderporno,  vrij dwingend door  scammers moet worden  gevolgd. 

Concentratie op die voorfase vloeit voort uit de wens om zo optimaal mogelijk te 

beïnvloeden  in bij  voorkeur  een  zo  vroeg mogelijk  stadium  van  een MO  en met 

resultaat dat telt voor zoveel mogelijk slachtoffers. 
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Hoofdstuk 5 Samenvatting en 
conclusies 

In dit afrondende hoofdstuk trekken we bij wijze van samenvatting rode draden 

die door de thematiek van phishing, kinderporno en voorschotfraude heen lopen 

en uimonden in centrale conclusies. Consistent met de benadering in dit rapport 

hebben ook die veelal een hypothetisch karakter. De deelvragen die in het eerste 

hoofdstuk  als  uitgangspunt  voor  dit  onderzoeksrapport  zijn  gepresenteerd, 

hebben  gediend  als  noemer  om  de  vaststellingen  in  onder  te  brengen.  In  het 

tweede deel van het hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal ervaringen tijdens 

het  onderzoek. Onderzoeksbeperkingen  en  de  kwaliteit  van  het  bronmateriaal 

komen daarin o.a. aan de orde. Aan het slot blikken we vooruit aan de hand van 

de  vraag  tot  welke  verdere  stappen  de  onderzoeksbevindingen  uitnodigen. 

Hypothesen  zijn  immers  aardig, maar  hun  echte waarde  zal  vooral  blijken  uit 

toepassing  in  de  praktijk  en  uit  vergelijking  van  de  toetsingsresultaten met  de 

vooronderstelling  die  in  de  hypothese  lag  opgesloten.  Uitvoering  van  deze 

activiteiten en het  creëren van de daarvoor noodzakelijke  voorwaarden,  vallen 

buiten het blikveld van dit rapport. 

 

 

5.1 Hypothesen en ‘darknumber’ als 
vertrekpunt 

 

De  relevantie en daarmee ook de vraagstelling van het onderzoek, had  te maken 

met de behoefte aan meer inzicht in de aard van de ‘darknumber’ van cybercrime 

en de karakteristieken van de daarvoor verantwoordelijke ‘unknown offenders’. Er 

is  aangenomen  dat  uit  onderzoeksdossiers,  literatuur,  internet,  databases  en 

‘hoofden van mensen’ allerlei kennis is af te leiden die, als ze wordt gecumuleerd, 

leidt tot zowel feitelijke als vermoede kenmerken van de wijze waarop cybercrime 

wordt  gepleegd  en  wie  daarbij  zijn  betrokken.  Om  te  voorkomen  dat  bekend 

geworden  feiten  te  snel  zouden  worden  gezien  als  representatief  voor  de  niet 

bekende darknumber of unknown offenders, is gewerkt met hypothesen. Dat heeft 

als onmiskenbaar voordeel dat niet alleen  feitelijke  inzichten, maar ook of vooral 

vermoedens  over  de werkwijze  in  cybercriminaliteit  en  de  kenmerken  van  haar 

daders daarin een plaats konden krijgen. Dat brengt ons op de vraagstelling zelf: 
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Welke hypothesen omtrent kenmerken van daders van cybercrime en de door hen 

gepleegde  delicten,  kunnen  dienen  als  basis  voor  beïnvloeding,  tegenhouden  of 

opsporing? 

 

Hypothesen  zijn  geen doel op  zich, maar  staan  ten dienste  van de  verschillende 

manieren  van  beïnvloeding  van  cybercriminaliteit.  Uiteenlopend  van 

beleidsontwikkeling waarin men zich bij strategische keuzes vaak moet baseren op 

relatief  vage  noties  over wat  er  nog meer  aan  de  hand  zou  kunnen  zijn  dan  bij 

politie  of  toezichthouders  is  bekend  geworden,  tot  het  opwerpen  van  barrières 

tegen veronderstelde criminele werkwijzen. 

 

In deze  studie  is  cybercrime gedefinieerd als  ‘internet gerelateerde  criminaliteit’. 

Het begrip criminaliteit zou eigenlijk tussen aanhalingstekens moeten staan omdat 

daaronder  niet  alleen  de  volgens  de  Nederlandse  wet  strafwaardige  feiten  zijn 

begrepen,  maar  elke  vorm  van  onrechtmatigheid  of  faciliteiten  die  aan  die 

onrechtmatigheid bijdragen. Geen waterdichte definitie, maar wel voldoende voor 

het  functionele  karakter  van  deze  studie.  De  breedte  van  internetgerelateerde 

criminaliteit  is  ingekaderd  door  te  focussen  op  phishing,  kinderporno  en 

voorschotfraude. Drie uiteenlopende vormen met als gemeenschappelijk effect dat 

ze de samenleving sterk belasten qua psychische en/of materiële schade. Dat is ook 

de  reden voor hun keuze. De  internetrelatie  ziet er voor elk van de drie vormen 

verschillend  uit.  Phishingactiviteiten  (adresverkrijging,  gegevensdiefstal,  mule‐

recruitment  etc.)  zijn  vrijwel  per  definitie  internetgerelateerd,  terwijl  dat  voor 

kinderporno wel opgaat  voor de distributie en de  afname, maar minder  voor de 

productie (hoewel  in het amateursegment door de  introductie van de webcam op 

dat vlak wel  iets  is veranderd).  In het geval van voorschotfraude  is de relatie nog 

beperkter en wordt het internet hoofdzakelijk gebruikt voor het massaal versturen 

van spam en de daarna volgende e‐mailcommunicatie met de slachtoffers die op de 

verleiding uit de spam zijn ingegaan. 

 

In de  volgende paragrafen  vatten we  aan de hand  van de deelvragen waarin de 

centrale  vraagstelling  is  geöperationaliseerd,  de  hoofdbevindingen  van  het 

onderzoek samen. Noodgewongen gaan met die samenvatting details verloren. 
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5.2 Modus operandi: werkwijze, 
organisatiegraad, en specialisatie 

 

1. Wat  is  bekend  over  de  werkwijze,  organisatiegraad  en  specialisatie  van  de 

daders van de verschillende verschijningsvormen van cybercrime en hoe/waar 

zijn hiervoor aanwijzingen te signaleren? 

 

In de  literatuur over cybercrime en ook  in opsporings‐ en toezichtsdossiers, wordt 

het daderbegrip doorgaans weinig gedifferentieerd. In het phishingproces wordt de 

spammer  die  de  spamruns  heeft  verstuurd  vaak  als  dader  aangemerkt,  of  de 

moneymule  op  wiens  rekening  de  met  gestolen  identiteitsgegevens  verkregen 

opbrengsten tijdelijk worden geparkeerd. Maar dat zijn maar twee van de in totaal 

17 daderrollen die in dit onderzoeksrapport met phishing in verband zijn gebracht; 

niet meegerekend de  rollen van de zogenaamde daders  ‘te goeder  trouw’.  In het 

geval van kinderporno valt het daderperspectief vaak samen met de downloader, 

terwijl  er  minimaal  18  daderrollen  zijn  te  onderscheiden.  In  het  geval  van 

voorschotfraude wordt de scammer (degene die de e‐mail verstuurt) doorgaans als 

dader aangemerkt; één van de 19 daderrollen te kwader trouw. Doorgaans hangt 

het daderperspectief sterk samen met het land waar een dader in een bepaalde rol 

zich  bevindt. Downloaders  van  kinderporno,  scammers  en  spammers  zijn  ook  in 

Nederland actief en daardoor eerder onderwerp van opsporing en vervolging dan 

wanneer ze vooral vanuit het buitenland acteren. Het daderperspectief  is van drie 

variabelen afhankelijk: de reikwijdte (nationaal‐internationaal) van de instantie die 

naar een modus operandus (MO) kijkt, de kerntaak van die  instantie, en wie men 

als verdachte via tips of heterdaad weet te identificeren. 

 

Bij de beantwoording van deze deelvraag  is het verder belangrijk om onderscheid 

te maken tussen wat bekend is en wat wordt vermoed. Er is van sommige delen van 

werkwijzen veel bekend; van andere wordt het een en ander   vermoed, en voor 

een  belangrijk  deel  tast men  ook  in  het  duister.  Bepaalde  elementen  van MO’s 

zoals de  technische  ins en outs  van een  veel  voorkomende phishinghandeling of 

van  het  downloaden  van  kinderporno,  zijn  overbekend.  Van  andere  zoals  de 

productiefase van kinderporno of de aansturing van de vele Nigerianenscammers, 

is op  zijn hoogst  sprake van vermoedens die weinig op elkaar  zijn betrokken. De 

mate van  inzicht  in MO’s en rollen  is niet zozeer afhankelijk van de heimelijkheid 

van  bepaalde  criminele  handelingen  als  wel  van  het  onderwerp  waarop  de 

schijnwerpers  van  bestrijdingsorganisaties  zijn  gericht.  Zou  men  meer  naar  de 

voorkant  van  de  productie  van  bijvoorbeeld  kinderporno  kijken,  zonder  zich  te 

laten  beperken  door  een  nationaal  perspectief,  dan  zou  er  ook  meer  van  die 
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voorkant worden gezien. 

 

De gevolgde onderzoeksmethodiek ging overigens niet uitsluitend uit van bekende 

informatie, maar vooral ook van veronderstellingen over werkwijze en organisatie 

die voorzien konden worden van de predicaten  ‘plausibel’ en  ‘de moeite van het 

onderzoeken waard’.  Het  onderzoek  heeft  redelijk  gedetailleerde  beschrijvingen 

opgeleverd  van MO’s  (werkwijze)  en  rollencomplexen  (organisatie)  die  aan  deze 

predicaten voldoen. De volgens het huidig inzicht waarschijnlijke MO’s en daders in 

verschillende rollen zijn vrij uitputtend geïnventariseerd.  

 

Werkwijze 

Zowel  phishing  als  kinderporno  en  voorschotfraude  kennen  een  eigen 

bedrijfsproces.  De  verwerving  van  adressen  en  klanten  en  het  terugsluizen  van 

criminele  opbrengsten  overlappen  tussen  die  verschillende  processen.  Dit  zijn 

generieke activiteiten die kennelijk niet exclusief samenhangen met het ‘criminele’ 

product  dat wordt  voortgebracht.  Daarvan  zou men  in  de  bestrijding  van  deze 

vormen van criminaliteit profijt kunnen hebben door niet  ieder delict als exclusief 

te  beschouwen  met  elk  zijn  eigen  bestrijdingsspecialisten  en  aanpak,  maar  de 

kennis van phishing en kinderporno te bundelen op basis van tussen de beide typen 

delicten overeenkomende MO’s. 

 

Evolutionair verschillen de werkprocessen van de drie onderzochte delicten  sterk 

van  elkaar.  Het  phishingproces  heeft  zich  ontwikkeld  onder  invloed  van 

tegenstrategieën van hun doelwitten en de veiligheidsindustrie. Phishers zitten  in 

een soort wedloop waarin ze steeds op zoek moeten naar andere technieken om 

opgeworpen barrières te omzeilen of om nog onbeschermde doelen aan te vallen. 

Dat uit zich  in steeds wisselende MO’s van althans een deel van het werkproces. 

Het  kinderpornoproces  en  het  frauderen met  voorschotten  kennen  veel minder 

evolutie.  Ze  zijn  ook  minder  internetafhankelijk  dan  het  phishingproces.  De 

werkwijze blijft  veelal  gelijk,  alleen de  afscherming  van die werkwijze neemt  toe 

waardoor ze minder herkenbaar en traceerbaar wordt. 

 

Organisatiegraad 

In het phishingproces stuurt één intellectuele dader (de ‘sponsor’) het hele proces 

en  daarmee  ook  de  andere  rollen  aan.  Uit  onderzoeksdossiers  blijken  allerlei 

relaties  te  lopen van die dader naar diens employees en  facilitators. Familieleden 

en vertrouwelingen worden als peergroupleden  ingeschakeld vanwege de grotere 

kans  op  geheimhouding  dan met willekeurige  vreemden  het  geval  zou  zijn.  Het 

motief van iedereen komt overeen: geld. 
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De aansturing binnen de professionele voortbrenging van kinderporno is volgens de 

sequentie  van  dat  proces  verdeeld.  Dat  is  geen  gevolg  van  expliciete  afspraken 

maar van de uiteenlopende kenmerken, en daarvoor benodigde vaardigheden, van 

de  procesfasen  productie,  distributie  en  ‘consumptie’.  Die  worden 

achtereenvolgens  bestuurd  door  de  producer,  distributor  en  de moderator.  Die 

impliciete  taakverdeling  lijkt  historisch  bepaald  waarbij  de  drukker  van  de 

seksboekjes  ook  een  ander was  dan  de  verkoper  onder  de  toonbank  en  dan  de 

oorspronkelijke  producent. Met  de  komst  van  het  internet  lijkt  deze  verdeling 

eerder  te  zijn  bevestigd  dan  te  zijn  achterhaald.  Distributie  en  consumptie  van 

kinderporno  hebben  zich  onder  invloed  van  de  internetontwikkeling  veel meer 

geëvolueerd  dan  de  productie.  Op  de  ‘set’  zelf  is  het  lang  op  dezelfde manier 

toegegaan met als belangrijkste evolutie de overstap van analoog naar digitaal en 

van  foto  naar  video.  Pas  de  laatste  en  komende  jaren  worden  op  dat  vlak 

vermoedelijk meer fundamentele veranderingen zichtbaar met consequenties voor 

de  opnameset,  zoals  ‘liveview’  (meekijken  en meebepalen  tijdens  het misbruik), 

integratie  met  spelomgevingen  en  toenemende  video‐interactie  tussen  de 

consument en het beeldmateriaal. De producer is het meest klassiek georganiseerd 

met een groepje  freelancers om zich heen. Zijn drijfveer  is vooral geld en bestaat 

minder  of  niet  uit  een  seksuele  voorkeur  voor  kinderen.  De  distributor  maakt 

vooral gebruik van internetfaciliteiten afkomstig van facilitators. De relatie met hen 

lijkt  eerder  op  een  klant‐leverancier  verhouding  dan  op  die  van  baas‐

ondergeschikte. Zijn seksuele voorkeur gaat niet, of niet exclusief, uit naar kinderen 

en ook zijn distributieactiviteiten zijn breder dan alleen gericht op kinderporno. De 

moderator opereert  in een betrekkelijk vaste netwerkstructuur die ook  feitelijk  in 

die vorm op het  internet  is georganiseerd als nieuwsgroep, chatroom of besloten 

forum  voor  leden met  een  seksuele  voorkeur  voor  kinderen.  Zijn  status  is  o.a. 

verkregen  door  het  vele  uitwisselen  van  nieuw  beeldmateriaal.  Zijn  aansturing 

berust op de letterlijke mogelijkheid om leden van de nieuwsgroep of het forum te 

weigeren  of  te  verwijderen.  Dankzij  zijn  positie weet  hij  veel  van  leden  en  hun 

achtergronden. 

 

In  de  sfeer  van  voorschotfraude  is  de  organisatie  nog  meer  versnipperd  en 

opereren  de  job‐owners  steeds  meer  voor  zichzelf  of  in  kleine  combinaties. 

Vermoedelijk  maken  zij  wel  gebruik  van  dezelfde  facilitators  zoals  vertalers, 

scriptschrijvers  en  vervalsers.  Er  worden  in  de  literatuur  ook  financiële  banden 

gesuggereerd met  de  veel meer  georganiseerde  drugshandel  en mensenhandel. 

Anderen  vermoeden  aansturing  van  ogenschijnlijk  losse  cellen  door  Nigeriaanse 

bazen. De doorgaans wat primitieve werkwijze in advance‐fee internet frauds, wijst 

op  een  geringe  kennis  van  ICT  en  internettoepassingen.  De  werkwijze  is  meer 

klassiek  ingericht met veel direct fax‐ en belcontact met slachtoffers en kent geen 
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‘sophisticated’ gebruik van  internetfunctionaliteiten. Nog niet, want het  lijkt erop 

dat  ook  de  fraudeurs  in  toenemende  mate  de  weg  vinden  naar  de  social 

networksites om op het spoor te komen van specifieke doelgroepen die men met 

een  even  specifiek  verhaal  kan  ‘targetten’ met  een  hogere  kans  op  succes.  Die 

ontwikkeling  vertoont  veel  overeenkomst met  de  phishing‐werkwijze  om  steeds 

gerichter af te stemmen op een beperkte doelgroep (spear phishing). 

 

Specialisatie 

Uit  de  onderzoeksdossiers  en  internetresearch  komt  naar  voren  dat  de 

verschillende bijdragen  van mededaders  of medeplichtigen  vaak  kunnen worden 

benut  in meerdere delicten. Een vervalser kan  zijn diensten  slijten aan meerdere 

criminelen die zich met verschillende vormen van criminaliteit bezighouden. Het is 

de  vraag  of  de  vervalser  zelf  zich  bezig  houdt  met  meerdere  vormen  van 

cybercrime maar zijn diensten worden in meerdere vormen benut. Hetzelfde geldt 

voor de adressen die worden gehackt of geharvest: die vinden gretig aftrek onder 

zowel de daders van advance‐fee internet fraud als de phishers en de distributeurs 

van  kinderpornospam.  Volgens  dezelfde  economische  principes  als  in  de  ‘real 

world’,  proberen  daders  die  het  gaat  om  geldelijk  gewin  hun  producten  zoveel 

mogelijk aan de man te brengen, dan wel de technieken die hebben geleid tot het 

ene product ook voor andere producten te gebruiken. Juist omdat bepaalde delen 

van de werkwijzen in cybercrime multi‐inzetbaar zijn als MO‐elementen, zien we ze 

op  meerdere  plaatsen  terug.  Het  algemene  vermoeden  is  dat  mensen  die 

beschikken  over,  en  zich  bedienen  van,  illegale  internetpraktijken  een  zo  groot 

mogelijk  rendement  van  die  praktijken  willen  bereiken  door  waar  mogelijk  er 

criminaliteitsterreinen  aan  toe  te  voegen waarvoor  diezelfde  kennis  kan worden 

benut. 

 

Bij  het  phishingproces  zijn  meer  specialistische  rollen  betrokken  dan  bij 

kinderporno  of  voorschotfraude.  Dat  is  terug  te  voeren  op  de  hoge mate  van 

technische  handelingen  die  op  een  of  andere  wijze  zijn  vereist  om  een 

phishingoperatie  tot  een  succes  te  maken.  Phishing  maakt  ook  in  vrijwel  alle 

processtappen  gebruik  van  het  internet,  in  tegenstelling  tot  kinderporno  en 

voorschotfraude. Dat  impliceert dat ook meer van de  rollen aan het  internet  zijn 

gerelateerd. Binnen het voortbrengingsproces van kinderporno en voorschotfraude 

zijn  minder  van  dit  soort  cybercriminelen  betrokken  dan  bij  phishing.  Bij 

voorschotfraude  beperkt  het  zich min  of meer  tot  het  beschikbaar  stellen  van 

adressen waarop de fraudeur zijn fantastische scripts kan loslaten. Bij kinderporno 

zijn  internetspecialisaties  vooral  aan  de  orde  bij  de  distributie  van  het 

beeldmateriaal en de afscherming van dat materiaal. Alleen zijn het dan minder de 

deskundigen  waarvan  men  gebruik  maakt  als  wel  de  producten  die  door 
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specialisten  vaak  generiek op de markt worden  gezet. Men  kan dan denken  aan 

encryptietechnieken  of  het  verstoppen  van  illegaal  beeldmateriaal  in  legaal 

materiaal (steganografie). 

 

Kijken we naar de  specialisatie van daders, dan  lijkt de  trend van het generieker 

worden van delen van de MO’s ook daarop door te werken. Vooral van niet met het 

specifieke delict samenhangende activiteiten neemt de universaliteit toe en zal die 

waarschijnlijk  nog  verder  toenemen. Dit  zijn  juist  de  activiteiten  of  diensten  die 

samenvallen met de bijdrage van  facilitators, en dat komt weer overeen met hun 

ondersteunende rol van waaruit zij meestal ook niet weten aan welk delict of aan 

welke onrechtmatigheid hun diensten of producten precies bijdragen. Activiteiten 

die in eerste instantie nog om hoogwaardige kennis vroegen zien we, naarmate de 

vraag ernaar  toeneemt, op de markt komen als bijvoorbeeld  ‘Do  it Yourself‐kits’. 

Activiteiten die  in eerste  instantie specifiek waren voor één bepaald delict komen 

ook beschikbaar voor andere delicten (recruitment voor moneymules, massmailers, 

bulletproofhosting,  het  gebruik  van  proxyservers  etc.).  Men  zou  het  een 

ontwikkeling  van  ‘outsourcen’  kunnen  noemen,  waarbij  aanvankelijk  per  delict 

gespecialiseerde taken worden overgenomen door generiek opererende facilitators 

die  hun  diensten  voor meerdere  delicten  en  ook  legale  processen  lenen.  Deze 

ontwikkeling  doet  zich  voor  onder  de  facilitators, maar  zal mogelijk  op  dezelfde 

manier  een  aantal  werkzaamheden  van  de  employee  veralgemeniseren.  Voor 

phishing  geldt  dat  onder  invloed  van de  groeiende bescherming door potentiële 

slachtoffers de geavanceerdheid van het phishingdeel zo toeneemt, dat het plegen 

van  dit  delict  niet meer  is weggelegd  voor  de  individuele  enthousiasteling. Men 

moet wel  gebruik maken  van  de  resultaten  van  een  spectaculaire  hack  van  een 

adressen‐server  door  een  professionele  hacker,  omdat  men  binnen  het  eigen 

rollencomplex de deskundigheid daarvoor ontbeert. 

 

Nu nog specialistische gamingtaken in het voortbrengen van (kinder)porno, worden 

aan  de  andere  kant  wellicht  steeds  verder  geautomatiseerd,  wat  mede  wordt 

mogelijk gemaakt door de toenemende vraag. Bij voorschotfraude zal de behoefte 

toenemen  aan  specifieke  targetadressen  of  zal  de  aandacht  zich  verleggen  naar 

landen en slachtoffers met een lagere ‘awareness’. 

 

Aanwijzingen voor deze veronderstelde ontwikkelingen zijn vooral af  te  leiden uit 

het  internet  zelf. Door de ontwikkelingen  in  legale branches  (marketing,  gaming, 

reguliere porno) te spiegelen naar de illegale werkwijzen in het kader van phishing, 

kinderporno of voorschotfraude, door de vraag en aanbod naar personeel zoals die 

blijkt  uit  vele  websites,  en  bijvoorbeeld  door  het  aanbod  van  producten  door 

toolsuppliers  als massmailers,  phishingkits  of  nude‐patches.  Daarnaast  blijkt  uit 
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onderzoeksdossiers  bijvoorbeeld  sprake  te  zijn  van  terugkerende  MO’s  in 

verschillende delicten of adresbestanden die afkomstig  lijken  te  zijn van dezelfde 

bronnen. Uniciteit van werkwijze of in dit geval adressen, betekent dat het om een 

relatief nieuw bestand gaat dat nog niet  is doorgekopieerd en gedistribueerd. De 

professionals zullen zich een dergelijk maagdelijk bestand kunnen veroorloven en 

betrekken dat van insiders.  

 

Samenvattend  vallen  twee  algemene  bewegingen  op  als  we  werkwijze, 

organisatiegraad  en  specialisatie  van  de  onderzochte  criminaliteitsprocessen 

gemakshalve op één hoop vegen. De eerste  is die van outsourcing: wat voorheen 

als een element van een specifiek delict werd beschouwd, wordt steeds generieker 

georganiseerd.  In meerdere delicten zijn bijvoorbeeld valse  identiteiten nodig dus 

waarom  daarin  zelf  als  initiator moeizaam  voorzien  als  ze  ook  gewoon  kunnen 

worden ingekocht en dan ook nog volgens de laatste stand van de techniek? Valse 

creditcardgegevens vormen de basis voor het huren van serverruimte in het kader 

van phishing, maar ook voor het hosten van kinderporno. Toolsuppliers leveren hun 

massmail programma’s of encryptietools niet uitsluitend aan een dader binnen één 

type delict, maar  zetten ze af waar er maar behoefte aan  is. Afhankelijk van een 

specifieke  MO  kan  dat  zowel  phishing  als  kinderporno  als  voorschotfraude 

betreffen. Massmail komt in alle drie voortbrengingsprocessen voor als belangrijke 

manier om klanten of employees te verwerven. Bij het organiseren van criminaliteit 

gelden  dezelfde  principes  voor  arbeidsdeling  als  die  we  ook  in  de  reguliere 

organisatiekunde  tegenkomen.  Outsourcing  leidt  onder  de  facilitators  tot 

specialisatie. Gezien de toenemende breedte van het afzetgebied wordt het lonend 

om de deskundigheid te focussen en zo ver mogelijk uit te diepen. Specialisaties op 

een  inhoudelijk  domein  zoals  porno  met  vervolgens  een  breed  aanbod  van 

diensten, wordt vervangen door het aanbod van  specifieke  functionaliteiten voor 

meerdere functionele domeinen. 

 

De tweede algemene beweging is die van toenemende encryptie aan de basis. Niet 

alleen bepaalde handelingen uit MO’s worden  encrypted maar waar  in  reguliere 

software  encryptie  steeds meer  standaard  is  ingebakken,  geldt  dat  ook  voor  de 

MO’s. Bijvoorbeeld als het gaat om het verhullen van authentieke identiteiten, het 

aannemen  van  valse,  vervalste  of  gestolen  identiteiten,  het  regelen  van  het 

betalingsverkeer, en de keuze voor witwasmethoden. 
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5.3 Vindplaatsen daderkenmerken en 
cyberdelicten 

 

2. Wat  is  er  op  grond  van  de  Nederlandse  registraties,  onderzoeken  en 

strafdossiers  te  concluderen  over  daderkenmerken  en  delictsoorten  van 

cybercrime? 

 

Het  onder  Nederlandse  publieke  bestrijdingsorganisaties  verzamelde 

onderzoeksmateriaal, hoe ogenschijnlijk indrukwekkend ook qua volume, heeft aan 

de  beschrijvingen  beperkt  bijgedragen.  Dit  materiaal  bevat  gemiddeld  weinig 

kennis van hoe de cybercrimineel tewerk gaat en hoe deze zich daarop organiseert. 

De  kennis  die processen‐verbaal bevatten  is  smal omdat  ze  zich beperkt  tot het 

delict  dat moet worden  bewezen  en  dan  ook  nog  uitsluitend  is  gerelateerd  aan 

daders en gedragingen met een directe  relatie naar Nederland. Dat  is begrijpelijk 

omdat het voor de houdbaarheid van de zaak niet nodig en ook niet efficiënt is om 

alle  lijnen  lang  te  lopen. Daardoor ontbreekt het wel aan  informatie. Een  tweede 

daarop aansluitend probleem  is dat ook het deel van een MO dat wel  in of vanuit 

Nederland heeft plaatsgevonden niet verder wordt uitgeplozen dan in bijvoorbeeld 

drie van de 100 zaken. Uit oogpunt van bewijsvoering en strafmaat doen de overige 

97 er niet toe, maar voor een studie als deze zouden daar interessante en wellicht 

duurzame  inzichten  uit  kunnen  blijken,  die  vervolgens  die  efficiëntie  van  de 

opsporing  weer  ten  goede  kunnen  komen.  Maar  ook  hier  wreekt  zich  het 

ontbreken  van  een  meer  holistisch  en  proactief  perspectief  van  instanties  die 

worden afgerekend op de ‘streepjes’ die ze op de lat brengen. Het geverbaliseerde 

feit is vervolgens ook nog eens vaak een afgeleide (bijvoorbeeld een steundelict als 

valsheid  in  geschrifte)  van  het  eigenlijke  delict  dat  men  op  zichzelf  niet  heeft 

kunnen  bewijzen.  Mogelijke  rollencomplexen  blijven  goeddeeels  buiten 

beschouwing.  Elk  ander  proces‐verbaal  van  een  vergelijkbaar  feit  is  ook min  of 

meer hetzelfde. Bestudering van meer van deze dossiers levert nauwelijks meer op 

dan kan worden afgeleid uit één dossier. Een belangrijke vaststelling is dan ook dat 

processen‐verbaal of boetebesluiten niet de basis leveren voor vergaand inzicht in 

of vermoedens over werkwijze en organisatie van cybercriminelen. 

 

Positieve uitzonderingen op deze vaststelling vormen de onderzoeken van de Opta 

en  het  KLPD,  zij  het  dat  ook  de  Opta‐onderzoeken  zich  ten  tijde  van  hun 

bestudering vrijwel uitsluitend richtten op spam en bijvoorbeeld niet op phishing. 

Logisch gezien de taakstelling van de Opta, maar beperkend vanuit de vraagstelling 

van het onderzoek. De onderzoeken naar kinderporno worden vooral gedomineerd 

door  de  aandacht  voor  één  daderrol:  de downloader. Waar  productie  al  aan  de 
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orde  is,  gaat  het  eerder  om  home‐video’s  dan  om  professionele  voortbrenging. 

Begrijpelijk omdat deze commerciële productie zich vooral buiten (het gezichtsveld 

van) Nederland afspeelt. Eenzelfde vaststelling geldt de onderzoeken van advance‐

fee  internet  frauds die weinig zicht opleveren  in de voorbereiding en afhandeling 

van dit  soort  fraudes en al helemaal niet  in wat er achter de  schermen allemaal 

gebeurt, wat  overigens  voor  de  bewijsvoering  van  de  frauduleuze  handeling  sec 

ook niet nodig is.  

 

Buiten  het  proces‐verbaal,  beschikken  vooral  de  op  de  bestrijding  van  spam, 

phishing  of  voorschotfraude  gerichte  eenheden  als  de  Opta,  de  Unit  High  Tech 

Crime van het KLPD en de dienst Ipol van het KLPD, over veel basismateriaal zoals 

tapverslagen,  verslagen  van  chatsessies,  afluistergegevens  van  IRC‐kanalen,  of 

gegevens  van  (de  relatie  tussen) diverse  actoren.  Informatie die  is  verkregen uit 

eigen  onderzoek  of  door middel  van  rechtshulpverzoeken. Dit materiaal  dat  ten 

tijde  van  dit  onderzoek  nog maar  een  beperkt  aantal  cases  omvatte,  gaat  veel 

dieper en breder  in op wat er uiteindelijk  is terug te vinden  in processen‐verbaal. 

Dat is volledig te danken aan de startfase van dit soort onderzoek die noodzakelijk 

nog breed is van opzet en zich pas focust nadat men zich een beeld heeft gevormd 

van  wat  er  zich  ongeveer  afspeelt.  Dit  ruwe  materiaal  is  omvangrijk,  weinig 

geordend  en  niet  uitgerechercheerd.  Zo  beschikt  de  dienst  Ipol  over  een  groot 

bestand met aan advance‐fee  internet fraud gerelateerde  identiteiten, aliassen en 

IP‐adressen. Die  zijn  in  het  zogenaamde Apollo‐onderzoek  verkregen, maar  er  is 

niet op doorgegaan omdat dit voor de bewijsbaarheid van de  fraudes op zichzelf 

niet  noodzakelijk  werd  geacht.  Het  bestand  is mogelijk  een  goudmijn  voor  het 

verkrijgen  van  achterliggende  inzichten, maar die  geeft het  alleen prijs  als  er op 

wordt  gerechercheerd.  Desalniettemin  zijn  de  onderzoeksgegevens  buiten  het 

formele  proces‐verbaal  om  een  belangrijke  bron  van  inzicht  die  veel  verder  kan 

worden geëxploreerd. 

 

Een  tweede  belangrijke  vindplaats  van  dader‐  en  delictinformatie  is  het  internet 

zelf. Het  internet bevat vele beweringen en vermoedens, maar er worden ook tal 

van  interessante cases beschreven. Omdat de meest extreme cases op bezoekers 

en  aandacht  kunnen  rekenen,  is  lang  niet  altijd  vast  te  stellen welke  generieke 

betekenis  mag  worden  gehecht  aan  wat  er  wordt  beweerd.  Globaal  kan  het 

internet op drie manieren aan het inzicht bijdragen: 

 actief via mensen uit een bepaalde crimescene die hun ervaringen en kennis 

met anderen delen. Nieuwsgroepen, fora, en software‐sites zijn daarvoor een 

belangrijke bron; 

 actief  via  wetenschappers  en  deskundigen  die  resultaten  van  studies  of 

beveiligingsoplossingen met elkaar delen, en 
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 passief  door  het  internetgedrag  van  cybercriminelen  te  determineren  en  te 

volgen.  

 

De categorie  ‘inside  information’ waaronder we de verhalen verstaan van daders 

die  in het criminele milieu verkeren of hebben verkeerd,  is voor het doel van dit 

onderzoek bruikbaar gebleken. Niet vanwege de bewijskracht, maar vooral als bron 

voor  inzicht  in  MO’s  en  onderlinge  relaties.  Als  tweede  internetbron  hebben 

deskundigheidsoordelen  (variërend  van  blogs  tot  case‐beschrijvingen)  en 

onderzoekspapers gediend. Get is inherent aan het internet dat deze oordelen zich 

op bepaalde momenten  in de  tijd ook concentreren  rondom dezelfde  thema’s of 

methodieken. Iemand heeft iets ontdekt en anderen storten er zich vervolgens ook 

op  om  datzelfde  te  ontdekken  of  net  even  een  ander  perspectief  te  geven.  Dit 

wordt  niet  zelden  ingegeven  door  commerciële  motieven  in  de  rol  van 

virusbestrijders,  leveranciers van  firewalls of  filters etc. De analyses, oordelen, en 

adviezen  zijn  hoofdzakelijk  afkomstig  van  mensen  met  een  technologische 

achtergrond.  Dat  verklaart  ook waarom  phishingmethoden  tot  in  detail worden 

omschreven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de wijze waarop de sponsor diensten 

van  facilitators  inhuurt of geld  terugsluist. Voor een minder  technisch en minder 

internetgerelateerd  delict  als  kinderporno  is  informatie  op  het  internet  ook  veel 

dunner gezaaid. 

 

Over hoe het  internet als open bron  te doorzoeken zijn hele boeken geschreven. 

Een  goed  analyseschema  bestaande  uit  samenhangende  trefwoorden  die  de 

vraagstelling  goed  afdekken  is  belangrijk,  maar  nog  belangrijker  is  dat  over 

synoniemen en alternatieve begrippen voor deze trefwoorden wordt beschikt. Voor 

het  ordenen  van  de  vele  gegevens  die  dat  vervolgens  oplevert,  kunnen  in 

toekomstige situaties de MO‐beschrijvingen en rollencomplexen uit dit onderzoek 

mogelijk  als  kapstok  behulpzaam  zijn.  In‐depth  onderzoek  van  internet  op  het 

niveau  waarop  ook  een  deel  van  de  daders  actief  is,  vraagt  om  specifieke 

vaardigheden. 

 

De vierde vindplaats van aanwijzingen voor werkwijze en organisatie bestaat uit de 

bronnen aan de hand waarvan men hypothesen wil toetsen. Deze bronnen zijn niet 

gelimiteerd. De inhoud van een hypothese bepaalt welke bronnen voor die toetsing 

nodig zijn. Vervolgens bepaalt het type bron of toetsing mogelijk  is en zo  ja onder 

welke voorwaarden. Naarmate de betrokkenheid van Nederland(ers) sterker  in de 

hypothese is verankerd, neemt de kans toe dat detectie met behulp van bronnen in 

Nederland kan plaatsvinden. Andere bronnen zijn vanuit Nederland  te benaderen 

via nationale vestigingen van  internationale organisaties. Tot  slot  zijn er bronnen 

die  zich  in het buitenland bevinden en die alleen op basis van  contacten kunnen 
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worden  benaderd.  Het  mobiliseren  van  deze  bronnen  is  een  precaire 

aangelegenheid  en  is  onderdeel  van  de  vervolgstappen  van  de  HDI‐methodiek 

(‘Hypothesis  Directed  Intervention’)  die  geen  deel  uit  hebben  gemaakt  van  dit 

onderzoek. De bruikbaarheid van andere ook meer private bronnen zal zich moeten 

bewijzen op het moment dat bepaalde hypothesen ook daadwerkelijk in de praktijk 

zijn toegepast en getoetst. De ervaringen met het toepassen van de HDI‐methode 

in  de Nederlandse Antillen  (Faber  et  al,  2006)  zijn  veelbelovend. De  uitgebreide 

bijlagen V‐X geven aan welke bronnen kunnen worden gebruikt voor detectie van 

zowel een bepaalde daderrol, als de actor die deze rol mogelijk vervult. 

 

 

5.4 Daders: typen, kenmerken en profielen 
 

3. Welke typen  (mogelijke) daders zijn er te traceren, welke kenmerken  (sociaal‐

demografisch,  motivatie,  gedrag,  gebruikte  hulpbronnen,  criminele  carrière) 

typeren (mogelijke) daders (patroonherkenning)? 

 

Van de drie bestudeerde cybercrimedelicten zijn verschillende daderrollen letterlijk 

in  kaart  gebracht  in  de  vorm  van  rollencomplexen  die  de  onderlinge  relaties 

weergeven.  Rollen waarvan  hun  bemoeienis  is  gebleken  of wordt  vermoed.  Op 

basis  van  hun  verantwoordelijkheid  of  bijdrage  aan  de  MO’s,  zijn  de  rollen 

onderverdeeld  naar  drie  typen:  ‘initiators’  (de  initiatiefnemers),  ‘employees’ 

(uitvoerende  medewerkers),  en  ‘facilitators’  (de  ondersteuners).  De 

initiatiefnemers  hebben  met  elkaar  gemeenschappelijk  dat  zij  een  crimineel 

bedrijfsproces  initieel  op  gang  brengen  en/of  in  stand  houden.  Zonder  hun 

intrinsieke  motivatie  zou  dat  proces  er  niet  zijn.  In  het  rollencomplex  rond 

kinderporno  is  ook  de  feitelijke  misbruiker  (abuser)  van  een  kind  als  initiator 

aangemerkt, en op basis van de aard van het misbruik verder onderverdeeld in zes 

subtypen: de ‘voyeur’ (de gluurder), de ‘breeder’ (de kinderlokker op het internet), 

de  ‘choreographer’  (de  internetkinderlokker  die  het  slachtoffer  ook  feitelijk 

ontmoet  en  verleidt  tot  naaktposes),  de  ‘performer’  (de  masturbeerder  in  het 

bijzijn van het kind), de ‘assailant’ (die geslachtsgemeenschap heeft met het kind), 

en  de  ‘sadist’  die  behalve  door  geslachtsgemeenschap,  het  kind  ook  op  andere 

wijze mishandelt.  

 

In  het  voorbeeld  van  de misbruiker  valt  de  rol  van  initiator  samen met  die  van 

employee, maar dat  is niet per definitie het geval. Employees  zijn de uitvoerders 

van het primaire proces. Zij verrichten de activiteiten die behoren bij een bepaalde 
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MO  en weten  ook  aan welk  delict  zij bijdragen. Het  laatste  type,  de  facilitators, 

draagt indirect bij aan het misbruik zonder er weet van te hebben waar die bijdrage 

precies voor wordt gebruikt. Facilitators zijn er in twee typen: te goeder trouw en te 

kwader trouw. De eerste groep wordt eigenlijk ook als slachtoffer misbruikt omdat 

zij  geen  concrete  notie  heeft  dat  haar  bijdrage  wordt  aangewend  voor 

gegevensdiefstal, de voortbrenging van kinderporno of oplichting. Zij werken mee 

tegen wil en dank en  zodra zij dat merken proberen  ze er vaak ook maatregelen 

tegen te nemen, ook al is dat voor suppliers van generieke producten moeilijk. De 

tweede  groep  weet  dat  zij  hulpmiddelen  levert  of  diensten  verricht  die 

hoogstwaarschijnlijk of zelfs zeker voor illegale doeleinden worden gebruikt, zonder 

precies te weten voor welke.  

 

Gedifferentieerd daderschap heeft als consequentie dat ook de kenmerken van die 

daders uiteenlopen.  In dit onderzoek heeft de nadruk gelegen op kenmerken die 

langs  administratieve  weg  in  beeld  kunnen  worden  gebracht.  Een  beginsel  dat 

logisch  voortvloeit  uit  het  uiteindelijke  doel:  het  in  kaart  brengen  van  de 

darknumber en unknown offenders. Sociaal‐demografische kenmerken als geslacht, 

een  ruim  leeftijdsbereik,  of  een  bepaald  opleidingsniveau  zijn  daarvoor minder 

geschikt  omdat  ze  onvoldoende  discrimineren  voor  een  van  de  drie  delicten. 

Daardoor  resteren er na hypothesetoepassing  te grote populaties waarbinnen de 

meeste mensen  feitelijk niet  in  relatie  staan  tot het onderliggende delict. Anders 

dan op basis van vrij algemene achtergrondkenmerken,  is  in deze studie getracht 

de aandacht meer te richten op ‘aan de voorkant’ meetbare gedragskenmerken. Of 

iemand bijvoorbeeld wel of niet HBO  is opgeleid:  in de  rol van exchanger  in een 

kinderporno  netwerk  (uitwisselaar  van  materiaal)  vertoont  hij  een  bepaald 

download‐ of surfgedrag dat indiceert voor die rol. Terwijl het opleidingsniveau dat 

niet  doet.  Het  internetgerelateerde  karakter  van  phishing,  kinderporno  en 

voorschotfraude leidt voor ieder delict tot meer of minder specifiek internetgedrag, 

uit dat gedrag af  te  leiden voorwaardelijke kenmerken, of gedrag met een relatie 

naar het  internet. De gedragsgerelateerde karakteristieken bieden een belangrijke 

basis voor hypothesen over daders  in hun verschillende rollen en hun activiteiten. 

Zo blijkt een grote bandbreedte (de hoeveelheid dataverkeer up‐ en downstream) 

een  belangrijke  determinant  voor  de  rol  van  een  exchanger  in  een 

kinderpornonetwerk.  Zijn  meer  persoonsgebonden  achtergrondkenmerken 

daarmee ook letterlijk naar de achtergrond verdwenen? Nee, want ze blijven nodig 

om startpopulaties te definiëren die betekenis geven aan de op die populatie toe te 

passen hypothesen. Zo indiceert de hoeveelheid dataverkeer bijvoorbeeld pas voor 

kinderporno als die is te relateren aan een seksuele belangstelling voor kinderen. In 

dat  geval  zou  als  startpopulatie  gekozen  kunnen worden  voor mensen met  een 

bekende pedofiele geaardheid om daar de hypothesen op toe te passen. Voor een 
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aantal hypothesen is een dergelijke startpopulatie van belang terwijl andere zonder 

voorselectie kunnen worden toegepast en getoetst. 

 

Aan de hand van bovenstaande redenering  is een hoofdindeling gemaakt  in  twee 

soorten  daderkenmerken:  actortyperend  (kenmerken  die  zijn  verbonden  aan  de 

dader  als  persoon),  en  roltyperend  (gedragskenmerken  die  voortvloeien  uit  de 

ingenomen  rol).  Tot  de  eerste  hoofdcategorie  zijn  sociaaldemografische, 

sociaalpsychologische,  sociaaleconomische en  criminele  kenmerken  gerekend. De 

tweede  is  onderverdeeld  in  delictgedrag,  statisch  internetgedrag,  dynamisch 

internetgedrag, hardware gebruik en software gebruik. Het statisch internetgedrag 

kent ondermeer als onderliggende dimensies of  iemand wel of niet een  IP‐adres 

heeft verborgen of zich al dan niet bedient van bulletproofhosting.  In vergelijking 

daarmee staat het dynamisch internetgedrag o.a. voor een rolspecifiek surf‐, down‐ 

en uploadgedrag. De indeling is nog niet uitgekristalliseerd, maar vormt een eerste 

aanzet  tot  een  functionele  en  logische  categorisering  van  gedragskenmerken  in 

combinatie  met  rollen  die  in  het  werkproces  van  cybercrime  voorkomen.  De 

kenmerken  zijn  ontwikkeld  om  daders  van  cybercrime  te  detecteren. Dat  houdt 

niet  in  dat  de  kenmerken  ook  vooraf  indiceren  wie  een  groter  risico  loopt  op 

daderschap en wie niet. Vooral het min of meer realtime gedrag (gedrag dicht op 

het plegen van een cybercrime delict) wordt met de kenmerken geïnterpreteerd en 

niet  de  gevoeligheid  of  kwetsbaarheid  voor  toekomstige  betrokkenheid  in 

criminaliteit. 

 

 

5.5 Samenloop verschillende vormen van 
(cyber-)criminaliteit 

 

4. In  hoeverre  houden  (de  verschillende  typen)  daders  zich  (tegelijkertijd) met 

meerdere vormen van cybercrime bezig? 

 

Cybercrime staat zelden alleen, zo blijkt. Met behulp van de gelegenheidstheorie is 

verondersteld dat wanneer criminele handelingen die tot de skills van een dader in 

een  bepaalde  rol  behoren  zich  ook  lenen  voor  andere  vormen  van 

(cyber)criminaliteit (associatiecriminaliteit of cross‐overcrime), de kans groot is dat 

dit  ook  feitelijk  gebeurt.  Het  maakt  een  money  mule  weinig  uit  of  hij  wordt 

ingeschakeld  in een phishingoperatie of de afwikkeling van een  creditcardfraude. 

Zo  beperkt  ook  een  toolsupplier  die  software  development  kits  voor  malware 

produceert, zich niet alleen tot phishing. Het antwoord op de vierde hoofdvraag is 
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dan ook bevestigend: bepaalde daderrollen zijn betrokken in verschillende vormen 

van  (cyber)criminaliteit.  De  leveranciers  van  adressen  komen  we  bijvoorbeeld 

zowel  bij  phishing  als  bij  internetgerelateerde  kinderporno  en  voorschotfraude 

tegen. Hetzelfde geldt voor de rol van moneymule. 

 

De samenhang tussen daderrollen binnen respectievelijk phishing, kinderporno en 

voorschotfraude,  hebben  wij  verder  opgedeeld  in  steundelicten  die 

randvoorwaardelijk  zijn  om  een  bepaald  cyberdelict  te  kunnen  uitvoeren; 

embryonale  delicten  die  als  kraamkamer  functioneren  voor  de  gepleegde 

cybercrime, en verdringingsdelicten die voortkomen uit competitie tussen elkaar in 

het  vaarwater  zittende  daders.  Daarnaast  onderscheiden  we  associatiedelicten, 

gepleegd  door  dezelfde  daders,  maar  niet  als  onderdeel  van  de  onderhavige 

delicten. 

 

Steundelicten zijn nodig voor het primaire criminaliteitsproces. Men moét zich er 

wel mee bezig houden wil dat proces  kunnen worden  voltooid. Phishing bestaat 

niet  uit  één  delict  en  dat  geldt  ook  voor  kinderporno  en  voorschotfraude. 

Identiteitsfraude, hacken, creditcardfraude, valsheid  in geschrifte, het verspreiden 

van  spam  en  witwassen  komen  vrijwel  per  definitie  voor  in  de 

voortbrengingsketens  van  elk  van  de  onderzochte  delicten,  inclusief  de 

bijbehorende  rollen.  Specifiek  in  relatie  tot  kinderporno  komen  gewelddadige 

steundelicten op twee manieren voor: als middel om dwang uit te oefenen op het 

kind  of  haar  omgeving  en  als  inhoudelijk  thema  dat  in  foto’s  of  films  verwerkt. 

Corruptie maakt als ander type steundelict deel uit van advance‐fee internet frauds 

bijvoorbeeld van douaniers of immigratie‐ambtenaren. 

 

Associatiedelicten  zijn  op  zichzelf  staande  delicten  die  worden  gepleegd  door 

dezelfde  daders  parallel  aan  andere  delicten  en  niet  als  onderdeel  daarvan.  De 

Timesonline  legde  in  2008  een  relatie  tussen  kinderporno  en  terrorisme. 

Steganografisch  gemanipuleerde  afbeeldingen  van  kinderporno  zouden  geheime 

boodschappen bevatten en dienen als communicatiemiddel  tussen  leden van een 

terrorismecel.  Een bepaalde mindset  van  terroristen werd  gesuggereerd, waarbij 

men de beslotenheid van netwerken waarin kinderporno wordt uitgewisseld, ook 

veilig  vindt  voor  het  uitwisselen  van  andere  informatie  die  ook  geheim  moet 

blijven. Feitelijk lijkt dit soort boodschappen niet in de bewuste afbeeldingen te zijn 

aangetroffen;  althans  geen  enkele  laatst  geraadpleegde  bron  gaf  daarvoor 

aanwijzingen.  

Bepaalde  associatiedelicten  komen  eerder  in  aanmerking  te  worden  gepleegd 

wanneer men met bijvoorbeeld phishingtechnieken vertrouwd  is. De Griekse zaak 

‘Avanturine’  is daarvan een voorbeeld, waarbij het de phisher  te doen was om  in 
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het  bezit  te  komen  van  een  game  in  ontwikkeling  met  de  bijbehorende 

toegangscodes.  In dit type  intellectuele eigendomsfraude  (piraterij)  is het phishen 

min of meer synoniem geworden aan hacken. Andere voorbeelden zijn het hacken 

en het kraken van reguliere software. 

 

Aan de plegers van AFiF worden ook tal van tal van andere vormen van criminaliteit 

toegeschreven waaronder uiteenlopende  fraudes, drugshandel, mensenhandel en 

de handel in gestolen auto’s of andere waar. Men spreekt van Nigeriaanse bendes 

als ‘polycrime organizations’. Gezien de overeenkomsten tussen de werkprocessen 

van verschillende fraudevormen, kan in het huidige internettijdperk een relatie met 

AFiF  worden  vermoed.  Concreet  gaat  het  dan  om  hypotheekfraude, 

verzekeringsfraude  en  identiteitsfraude.  In  de  periode  zonder  internet  stonden 

Nigerianen in Amerika al bekend als meester‐vervalsers.  

Er  zijn  ook  cirkelpatronen  zichtbaar  waarin  het  product  van  phishing 

(adresgegevens, creditcardgegevens, inloggegevens, identiteiten) gebruikt wordt in 

andere vormen van cybercrime.  

 

Over achterliggende criminele carrières van de cyberdaders  in hun uiteenlopende 

rollen is gemiddeld maar weinig bekend. We vermoeden dat een case als van de rus 

Leo Kuvayev niet uniek  is  in zijn  soort. Als Russische/Amerikaanse  spammer voor 

illegale software,  illegale medicijnen en porno hielden hij en zijn handlangers zich 

ook  bezig met  het  ontwikkelen  van  botnetvirussen.  Hij  kocht  breed  bulletproof 

hosting  in  Brazilië,  China  en  Rusland  en  gebruikte  een  enorme  hoeveelheid 

domeinen  (met valse  informatie) die steeds roteerden om detectie door  filters  te 

voorkomen.  

 

Dat er weinig over bekend is, wil niet zeggen dat er van embryonale delicten geen 

sprake is. We weten bijvoorbeeld niet in hoeverre de statistieken wellicht de focus 

van de opsporingsinstanties weerspiegelen. Ze gaan  in het geval van kinderporno 

vooral over bekende pedofielen en weinig over populaties die juist met behulp van 

internet en de grote hoeveelheden verzonden kinderporno‐spam tot de liefhebbers 

van  kinderporno  zijn  toegetreden.  Zonder  controlegroep  weet men  ook  niet  in 

hoeverre bevindingen exclusief opgaan voor de categorie pedofielen. De opgepakte 

daders van voorschotfraude kunnen ook juist als ‘first offenders’ zijn opgepakt door 

hun  sullige  werkwijze,  terwijl  de  echte  hardcore  fraudeurs  en  plegers  van  nog 

andere  delicten  buiten  schot  blijven.  De  onderzoeksbevindingen  sluiten  in  ieder 

geval  niet  uit  dat  er  onder  ‘known’  of  ‘unknown  offenders’  onbekend  historisch 

delictgedrag schuil gaat.  

 

Tot slot kan een vierde groep delicten worden onderscheiden die niet noodzakelijk 
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is om  een  cyberdelict  te  voltooien, maar die  als het ware door dat delict wordt 

uitgelokt.  De  ripdeal waarvan  het  zogenaamde  Sneker  botnet  deel  uit  bleek  te 

maken  is  daarvan  een  voorbeeld  (Libbenga,  2008),  evenals  de  moord  op  de 

Russische spammer Vardan Kushnir in 2005 of concurrentie tussen botnet‐herders 

die  elkaars  zombies  proberen  af  te  pakken.  We  hebben  deze  vormen  van 

samenhangende criminaliteit gekwalificeerd als verdringingsdelicten. 

 

Als we wat duistere bronnen mogen geloven  (US Porn Producers Sue Over  Illegal 

Korean Internet Downloads , 2009) vindt ook binnen de pornobusiness intellectuele 

eigendomsfraude plaats.  Juist  in  landen met een  lage  tolerantie  ten opzichte van 

porno  (Korea bijvoorbeeld)  zou men  zich hieraan  schuldig maken.  Er  zijn uit het 

onderzoek  geen  concrete  voorbeelden  gebleken  van  competitie  tussen 

betrokkenen bij het vervaardigen en het afnemen van kinderporno, die uitmondt in 

ten  opzichte  van  elkaar  gepleegde  delicten.  Waarmee  niet  is  gezegd  dat 

verdringingsdelicten binnen deze wereld niet voorkomen. Het internetgerelateerde 

karakter van het materiaal nodigt zeker uit tot veelvuldig kopiëren en doorsturen. 

Bovendien worden er (DVD) compilaties uit samengesteld. Het zou best kunnen dat 

dit  leidt tot  ‘auteursrecht’ conflicten. Aan de andere kant creëert de beslotenheid 

van  het  circuit,  het  gezamenlijke  illegale  karakter,  plus  de  afhankelijkheid  van 

elkaar  voor  nieuw  materiaal,  ook  een  soort  evenwicht.  Het  op  zichzelf  illegale 

karakter van de business zorgt er wellicht voor dat er weinig van naar buiten komt 

vanwege wederzijdse afhankelijkheid als basis voor conflictvermijding of regulering. 

Dezelfde gedachtegang gaat ook op voor phishing.  In het milieu waarin dit  soort 

delicten  plaatsvindt,  zijn  ook  alternatieve  maatregelen  beschikbaar  tegen 

concurrenten of degenen die een misstap hebben gemaakt. Waarbij men  schone 

handen  houdt  en  die  het  risico  op  ontdekking  binnen  de  gesloten  groep  van 

vervaardigers  en  liefhebbers  minimaliseert,  zoals  het  tippen  van 

opsporingsinstanties  over  activiteiten  van  concurrerende  groepen.  De  markten 

voor  phishing,  kinderporno  en  voorschotfraude  lijkt  overigens  groot  en  ook  niet 

gauw te worden verzadigd. 

 

 

5.6 Kennislacune: daders en modus operandi 
 

5. Welke  verschijningsvormen  van  cybercrime  zijn  aan  te  merken  als  ‘witte 

vlekken’ in termen van kennis over daders? 

 

Bepaalde  elementen  van  MO’s  zoals  de  technische  ins  &  outs  van  een  veel 
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voorkomende  phishinghandeling  of  van  het  downloaden  van  kinderporno,  zijn 

overbekend. Van andere zoals de productiefase van kinderporno of de aansturing 

van  de  vele  Nigerianenscammers  is  op  zijn  hoogst  sprake  van  vermoedens  die 

weinig op elkaar zijn betrokken. De mate van inzicht in MO’s en rollen is niet alleen 

afhankelijk van de heimelijkheid van bepaalde criminele handelingen, maar ook van 

het onderwerp waarop de  schijnwerpers  van bestrijdingsorganisaties  zijn gericht. 

Wat niet wordt belicht, wordt ook niet gezien. Zou men meer naar de voorkant van 

de productie van  kinderporno  kijken,  zonder  zich bijvoorbeeld  te  laten beperken 

door een nationaal perspectief, dan zouden er ook meer MO‐karakteristieken van 

dat deel van het proces worden gezien. 

 

Deze  conclusie  is  beperkt  tot  de  gebieden  phishing,  kinderporno  en 

voorschotfraude.  Kennis  van  daders  kent  vooral  een  klassieke  dimensie, waarbij 

men  zich  eigenlijk  te weinig  af  vraagt waarvoor die  kennis moet dienen. Op het 

internet  kan  er  een  relatief  nieuwe  dimensie  toegevoegd  worden,  buiten  de 

algemene  sociaal‐demografische  kenmerken,  namelijk  het  feitelijke  gedrag.  Het 

internetgedrag  is  tot  op  zekere  hoogte  gemakkelijker  te  volgen  dan  in  de  reële 

wereld. Helaas zit er  in het beschrijven van dat gedrag voor de opsporing wel een 

aantal witte vlekken; met name gerelateerd aan die delen van een MO die tot het 

voor‐  of  natraject  van  cybercrime  kunnen worden  gerekend.  Zo wordt  door  de 

banken  vooral  een  specifiek  deel  van  de  phishing‐MO  waargenomen.  Van  het 

traject voorafaande aan de phishingaanval weten we veel minder en bovendien zijn 

we daarop minder gericht. Het belang van bijvoorbeeld banken  in het herkennen 

van phishing aanvallen  is ook selectief en grotendeels gericht op het stoppen van 

de aanval. Dat wil zeggen, de bank is al tevreden als het beveiligingslek gedicht is of 

de  spoof website uit de  lucht. Het  stuk opsporing  is voor hen van ondergeschikt 

belang, omdat schade beperken op de korte termijn voor hen prioriteit heeft. 

 

Wat betreft kinderporno en Nigerianenfraude  is men vooral geïnteresseerd  in de 

Nederlandse daders binnen het hele  rollencomplex. We weten echter niet welke 

daders  of  zelfs  maar  daderrollen  zich  in  Nederland  bevinden.  Nederland  biedt 

duidelijk mogelijkheden voor alle  facilitatorrollen, de  ‘initiator’ of organisator van 

4.1.9‐fraude en de producenten van kinderporno. 

 

Huidig onderzoek naar daderkenmerken richt zich vooral op sociaal demografische 

factoren. Het is erg moeilijk deze te operationaliseren. Het is weinig onderscheiden 

als we weten dat 86% van de kinderporno afnemers mannen zijn van boven de 26, 

meestal  hoger  opgeleid,  single  of  getrouwd  zijn  en  bovenmodaal  verdienen.  Ze 

duiden nog steeds een hele grote groep mensen aan. Sturen op verdacht (internet) 

gedrag  heeft  dit  nadeel  niet,  omdat  diegenen  die  voldoen  aan  het  verdachte 
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gedragsprofiel wel onderscheidend zijn ten opzichte van de massa. Dit vereist wel 

dat  we  verdacht  gedrag  niet  alleen  kunnen  omschrijven,  maar  ook  kunnen 

operationaliseren naar het internetgebruik. 

 

 

5.7 De bijdrage van hypothesen aan 
beïnvloeding van cybercrime 

 

6. Hoe  kunnen  typologieën en  inzichten  in daderkenmerken bruikbaar en nuttig 

zijn/ worden bij de bestrijding  (preventie, opsporing, handhaving,  vervolging) 

van cybercrime? 

 

Gedragskenmerken van daders  zijn niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk voor 

een  proactieve  bestrijding.  Betrekkelijk  eenvoudig  en  veel  eenvoudiger  dan  de 

meer  algemene  daderkenmerken,  zijn  ze  te  vertalen  naar  hypothesen  en 

bijbehorende zoekstrategieën. Het  internet heeft daarbij een groot voordeel. Het 

dwingt daders  van uiteenlopende delicten  in eenzelfde  soort  format of protocol. 

Dat format werkt als een soort ‘extruder’: wat er aan de voorkant als volstrekt niet 

vergelijkbare motieven en gedragingen ingaat, komt er aan de achterkant op gelijke 

manieren  geordend  weer  uit.  Daders  die  in  hun  rollen  gebruik maken  van  het 

internet,  converteren  hun  gedrag  in  dezelfde  internetdimensies  waardoor  ze  in 

beginsel  naast  elkaar  zijn  te  zetten.  Wel  moet  men  die  vervolgens  weten  te 

operationaliseren.  Vooraf  door  middel  van  hypothesen,  en  achteraf  door  de 

resultaten van toetsing van die hypothesen. Toepassing en toetsing vragen om het 

mobiliseren  van  gegevensbronnen.  Vooralsnog  zou  dat  wel  eens  het  grootste 

probleem kunnen opleveren. Een aantal algemene  functionele handreikingen  zijn 

daarvoor wel te geven. Naarmate het delict in het kader waarvan men hypothesen 

wil  toetsen als ernstiger wordt beleefd, neemt de  kans op medewerking aan die 

toetsing  van  niet‐justitiële  bronbeheerders  toe.  In  het  geval  van  de  opgevoerde 

fotograaf van wie het aankoopgedrag van software en hardware in combinatie met 

nog een enkele identifier een grote kans geeft op betrokkenheid bij kinderporno, is 

de kans dat de softwareleverancier Adobe meewerkt aan identificatie groter dan in 

het  geval  van  uitsluitend  spam.  Instemming  met  de  hypothesen  door 

vertegenwoordigers  uit  het  veld  heeft  een  belangrijk  psychologisch  effect.  Door 

een  hypothese  te  onderschrijven,  zegt  men  in  feite  dat  met  de 

activiteiten/personen die aan de hypothesen voldoen ook daadwerkelijk iets aan de 

hand  is. Dus  dat  er  slechts  een  kleine  kans  is  dat  er  activiteiten/mensen  tussen 

zitten waarmee  niets  aan  de  hand  is, waardoor  een  drempel  om  daadwerkelijk 
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gegevens  te  delen  voor  een  belangrijk  deel wordt  geslecht.  Eerdere  instemming 

met die hypothesen wordt daardoor niet vrijblijvend. Als een hypothese niet alleen 

een  vooronderstelling  is maar  zo  scherp  is  geformuleerd  dat mensen  die  eraan 

blijken te voldoen per definitie fout zijn, is de kans op samenwerking groter. 

 

Juist omdat  voor  een belangrijk deel niet bekend  is hoe daders  ten  aanzien  van 

bepaalde  vormen  van  cybercrime  te werk  gaan en hoe  zij  in  verschillende  rollen 

daarin  samenhangend participeren, hebben de noties die daarover  in dit  rapport 

zijn opgenomen per definitie een veronderstellend karakter. In het verkennen van 

die  witte  vlekken  of  ‘darknumber’  vindt  de  gehanteerde  onderzoeksbenadering 

haar oorsprong. Op zichzelf is het opvallend dat in al die jaren dat er al toezicht en 

opsporing wordt bedreven, er nog  zo weinig  feitelijke  kennis  van delicten  in het 

algemeen beschikbaar  is en  zo veel moet worden verondersteld. Cybercrime  lijkt 

daarop  zelfs nog een enigszins positieve uitzondering wat  vooral  te maken heeft 

met  het  technische  platform  waarop  het  meer  (phishing)  of  minder 

(voorschotfraude)  is  terug  te voeren. Dat platform  registreert een groot deel van 

het  gedrag  waarin  het  een  rol  speelt,  zij  het  dat  exploratie  daarvan  beperkt 

plaatsvindt.  

 

De  vraag  naar  hypothesen,  heeft  beschrijvingen  van  MO’s  en  rollencomplexen 

opgeleverd.  Delen  daarvan  zijn  kennis:  men  heeft  ze  feitelijk  zo  in  de  praktijk 

aangetroffen  zij  het  soms  in  incidentele  gevallen. Andere  delen  zijn  ontstaan  op 

basis van  inschattingen en deskundigheidsoordelen. Maar kunnen die hypothesen 

ook dienen als basis voor beïnvloeding? Het antwoord  is bevestigend, hoewel dat 

van  hypothese  tot  hypothese  verschilt.  In  zijn  algemeenheid  is  van  veel 

beleidsmaatregelen  die  worden  getroffen  tegen  bepaalde  vormen  van 

onrechtmatigheid,  de  relatie  naar  hun  veronderstelde  effecten  impliciet.  Men 

neemt  in  dat  geval  aan  dat  de maatregel  er  toe  zal  doen,  veelal  zonder  dat  is 

gepreciseerd op basis waarvan bepaalde effecten dan mogen worden verwacht. Uit 

beleidsevaluaties blijkt niet zelden dat de veronderstelde effecten zijn uitgebleven 

en  zelfs  dat  ze  bij  aanvang ook  niet waren  te  verwachten  (Faber & Van Nunen, 

2004;  Faber  &  Van  Nunen,  2002;  Faber,  2002).  Hypothesen  expliciteren  de 

inzichten  in  crimineel  gedrag  en  haar  daders waarop  voorgenomen maatregelen 

kunnen worden gefundeerd. Niet zelden worden beleidskeuzes op zwakkere noties 

over  samenhangen  tussen  gedrag  en  criminaliteit  gebaseerd  dan  nu  in  de 

hypothesen worden gepresenteerd. Dus op zichzelf kan van een hypothese sec al 

een  zekere overtuigingskracht uitgaan die  een  impuls  geeft  aan de  verschillende 

beleidsprocessen  en  een  richting  uitwijst  waarin  maatregelen  moeten  worden 

gezocht. Hun werking vloeit dan voort uit de plausibiliteit van wat in de hypothesen 

wordt gesteld. Die doorwerking beperkt zich niet  tot het beleidsproces. Ten  tijde 
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van het onderzoek  is het veld met diverse  ideeën al aan de slag gegaan, gretig als 

professionals ook  zijn om nieuwe dingen uit  te proberen en gretig als  ze  zijn om 

meer grip te willen krijgen op de grillige werkelijkheid van cybercrime.  

 

Naast deze rechtstreekse invloed op beleid en uitvoering, blijkt het type denken in 

MO‐elementen en varianten daarbinnen en het denken in rolcomplexen van daders 

en slachtoffers, bij te dragen aan het ordenen van veel gefragmenteerde inzichten. 

Het  is  te  zien  als  een  vorm  van  cumulatieve  kennis.  Elke  nieuwe  zaak  of 

verschijningsvorm  kan  men  er  naast  leggen  en  nieuwe  gebleken  MO’s  erin 

verwerken.  Hetzelfde  geldt  voor  de  associaties  die  naar  aanleiding  daarvan 

ontstaan  over  alternatieve  MO’s  of  naar  aanleiding  van  de  mogelijkheden  om 

nieuwe  internetgerelateerde ontwikkelingen  te misbruiken. Het  is  eenvoudig om 

een MO‐schema of  rollencomplex  te  gebruiken om de  gedachten  die men heeft 

voor barrières of voor interventies er letterlijk in op te hangen, zodat men ook ziet 

op welke delen  van het proces dat  type maatregelen wel  aangrijpt  en op welke 

niet. Om te voorkomen dat die gedachten willekeurig zijn, moeten ze minimaal zijn 

gestoeld  op  andere  hypothesen  namelijk  over  de  veronderstelde  relatie  tussen 

maatregel  en  effect.  Het  tweede  deel  van  de  maar  gedeeltelijk  gevolgde  HDI‐

methodiek  ziet  toe  op  de  vorming,  toepassing  en  toetsing  van  dit  soort 

interventiehypothesen. 

 

Het hypothetische karakter van de MO‐beschrijvingen en van de rollencomplexen 

werkt  op  zichzelf  al  beïnvloedend,  ondanks  het  feit  dat  toetsing  niet  heeft 

plaatsgevonden.  

 

 

5.8 Hypothesen van daderkenmerken en modus 
operandi als risicoprofielen? 

 

7. Zijn  daderkenmerken  en  criminele  activiteiten  zodanig  gerelateerd  dat  er 

risicoprofielen  kunnen  worden  aangegeven  of  ontwikkeld?  Zo  ja,  welke 

profielen zijn dat?  

 

De  aarzeling  bij  de  beantwoording  van  deze  vraag  zit  in  de  benadering  van 

risicoprofielen.  Die  dienen  vaak  om  vooraf  een  bepaalde  doelgroep  of  een 

onderwerp  te  definiëren  met  een  potentieel  hogere  kans  op  daderschap  of 

slachtofferschap. De kenmerken en hypothesen zijn niet met dat doel opgesteld en 

ze hebben ook niet die voorspellende waarde. Hooguit  zijn  ze bruikbaar om met 
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inzichten ontleend aan de ‘steppingtheory’ of ‘gatewaytheory’ een volgende stap in 

een  criminele  carrière  te  indiceren.  Zoals  de  fotograaf  met  schulden  en 

betrokkenheid bij de reguliere adultindustrie die een grotere kans heeft betrokken 

te  raken  bij  de  vervaardiging  van  kinderporno. Of  de  internetmarketeer  die  zijn 

omzet  onder  invloed  van  crisis  ziet  dalen  en  voor wie  het  technisch  gezien  een 

kleine stap is naar illegaliteit,. Alleen zijn dat geen profielen die grote risicogroepen 

detecteren.  Dat  is  juist  ook  inherent  aan  de  werkwijze.  Om  de  hypothesen 

daadwerkelijk  te  kunnen  toetsen  in  plaats  van  uitsluitend  te  dienen  voor 

academische  archivering,  zijn  ze  zo  concreet  mogelijk  gedefinieerd  opdat  na 

toetsing kleine specifieke groepen resteren. 

 

 

5.9 Onderzoekservaringen 
 

5.9.1 Onderzoeksbeperkingen 

Het gebrek aan feitelijke internationale uitwisseling is een handicap gebleken voor 

het onderzoek. Zoveel mogelijk  is getracht dat  te compenseren door het  internet 

en deskundigen binnen Nederland af  te  tappen op hun kennis van de situatie en 

ontwikkelingen  elders, maar  dat had beperkingen. Men weet  niet  alles  en  heeft 

bovendien  de  kennis  opgedaan  vanuit  een  eigen  ‘Hollandsch’  perspectief. 

Rechtstreeks contact met bronnen is daarom van essentieel belang, ook omdat het 

vermogen  om  oorspronkelijke  brongegevens  om  te  zetten  met  een  dosis 

inventiviteit  in  probleemnuttige  hypothesen,  niet  iedereen  is  gegeven. Daardoor 

zijn nu ongetwijfeld inzichten gemist die in een stadium van toetsing zeker moeten 

worden aangevuld. Het Hollandsch perspectief zal ook beperkend werken naar de 

toekomst, want hoe verantwoordelijk voelt Nederland zich en kan Nederland zich 

voelen voor die delen van MO’s die niet direct  tot de Nederlandse  territorialiteit 

behoren?  

 

5.9.2 Bruikbaarheid onderzoeksmethodiek 

 

Kritische succesfactoren 

Op  zichzelf  is  de  toegepaste  onderzoeksmethodiek  een  basale  vorm  van 

wetenschap bedrijven. Het bijzondere en  lastige  is, dat een poging  is gedaan om 

wat  als  on(be)grijpbaar  wordt  beschouwd  te  voorzien  van  een  hypothetisch 
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antwoord. Niet een willekeurig antwoord, maar één dat past binnen of aansluit op 

de  kennis  die  men  heeft  en  dat  op  zijn  minst  voorzien  kan  worden  van  het 

predicaat  ‘plausibel’. Een eerste niet vanzelfsprekende voorwaarde  is dat men die 

kennis uit bijvoorbeeld vele opsporingsonderzoeken die er zijn verricht  in wellicht 

verschillende  omgevingen,  samenhangend  weet  te  presenteren.  Het  onderzoek 

heeft  uitgewezen  dat  het  daaraan  ontbreekt.  Zowel  justitiële  als  niet‐justitiële 

organisaties  zijn doorgaans vooral casuïstisch  ingesteld. Als de ene  zaak amper  is 

afgerond, is het weer op naar de volgende. 

 

Niet  iedere  MO  is  bovendien  bruikbaar  om  hypothesen  op  te  baseren. 

Opsporingsdiensten  hebben  de  begrijpelijke  neiging  om  vooral  bijzondere  zaken 

naar buiten te brengen. Daarmee illustreren ze ook hun eigen expertise: het is toch 

maar gelukt een zaak met zoveel (nieuwe) facetten tot een goed einde te brengen. 

De FBI pressreleases  zijn daarvan een duidelijk voorbeeld.  Juist het bijzondere of 

atypische  karakter  maakt  deze  zaken  zo  uniek,  dat  ze  niet  kunnen  worden 

gegeneraliseerd,  terwijl  dat  juist  de  bedoeling  is  van  de  gevolgde  methodiek: 

detectie  van  zaken  die  aan  een  zeker  generiek  patroon  voldoen  en  niet  het 

detecteren van die ene zaak met dat hele specifieke patroon.  

Het werken met hypothesen blijkt  zonder uitzondering door  vertegenwoordigers 

van het veld sterk te worden toegejuicht vanwege hun karakter als cumulatie van 

kennis. Men herkent de eigen  casuïstische gerichtheid en  ziet grote voordelen  in 

het cumuleren van kennis uit verschillende zaken/incidenten, vooral om meer aan 

de  voorkant  van  cyberproblemen  uit  te  komen  (proactief).  Iedereen  die  aan  de 

hypothesevorming bijdraagt,  zou ook de uiteindelijke hypothesen  ter beschikking 

moeten  krijgen om  voldoende het gevoel  van  ruil  te ervaren. Maar de  vraag die 

door respondenten is meegegeven is ook duidelijk: wie gaat het doen? 

 

Onderzoek en actieonderzoek 

Het onderzoek is van start gegaan als een actieonderzoek, waarbij met een beperkt 

aantal  hypothesen  als  vertrekpunt  vrij  snel  zou  worden  overgegaan  tot  het 

daadwerkelijk  toepassen en  toetsen van die hypothesen  in de dagelijkse praktijk. 

Om  daarna met  de  gebleken  inzichten  de  hypothesen  te  verwerpen  of  juist  als 

nieuwe  basis  verder  uit  te  bouwen  tot  andere  op  de  inzichten  gefundeerde 

hypothesen. Daadwerkelijke toepassing en toetsing van hypothesen heeft nog niet 

plaatsgevonden. Het uitstellen van die  toepassing en  toetsing heeft als  risico dat 

hypothese  op  hypothese  wordt  gestapeld  waarbij  de  onzekerheid  naarmate  de 

stapel groter wordt, steeds verder toeneemt. Blijkt ten  langen  leste dat de eerste 

hypothese moet worden verworpen, dan heeft dat ook vergaande consequenties 

voor  alle  hypothesen  die  op  die  eerste  waren  geënt.  Bovendien  ontwikkelt  de 

werkelijkheid zich, zeker in het geval van cyberspace, ondertussen gewoon verder. 
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Met als risico dat als men eenmaal zo ver is om een hypothese toe te passen en te 

toetsen, de MO al weer is geëvolueerd. In dit rapport worden hypothesen daarom 

zoveel mogelijk  parallel  gepresenteerd  als  starthypothesen  op  hetzelfde  laagste 

niveau in een denkbeeldige hiërarchie, met een geringe onderlinge afhankelijkheid. 

Kort‐cyclisch ontwerpen, toepassen, toetsen en doorontwerpen van hypothesen is 

een belangrijke aanbeveling voor het gebruik van de methodiek.  

 

MO‐beschrijvingen en rolcomplexen 

Het  gebruik  van  beschrijvingen  van  feitelijke  en  of  veronderstelde MO’s  en  van 

rolcomplexen  is  essentieel  voor  de methodiek.  Naarmate meer  hypothesen  zijn 

toegepast en ook  feitelijk  zijn getoetst, nemen MO‐ en  rolmodellen de vorm aan 

van  kennis.  Als  die  kennis  vervolgens  kan  worden  geoperationaliseerd  in 

opsporingsmethodieken,  komt  dat  de  criminaliteitsbestrijding  ten  goede.  MO‐

modellen  en  rolcomplexen  zijn  in  ultieme  vorm  niet  alleen  een  weergave  van 

cumulatieve  kennis  (evidence  based),  maar  ook  voorwaardelijk  om  tot  nieuwe 

hypothesen  te  komen.  Om  hypothetische  invullingen  van  witte  vlekken  in  het 

criminaliteitsproces op plausibiliteit te kunnen beoordelen, zal men dat hele proces 

in ogenschouw willen nemen. Hetzelfde geldt voor bepaalde veronderstelde rollen 

en  gedragskenmerken  van daders die men  eveneens binnen het perspectief  van 

een  totaal  rollencomplex  zal willen  plaatsen  om  enig  gevoel  te  krijgen  voor  de 

relevantie  en  onderzoekwaardigheid.  Voor  wie  volslagen  onbekend  is  met  het 

bedrijfsproces van een phisher, zal een hypothese over  internetmarketeers net zo 

volslagen uit de lucht komen vallen.  

 

Het  gebruik  en  actueel  houden  van  zo  volledig mogelijke MO‐beschrijvingen  en 

rolcomplexen voorkomt bovendien dat alleen wordt gefocust op de delen van een 

MO die  in Nederland plaatsvinden of de daders uit een dadercomplex die zich  in 

Nederland ophouden. Door het  geheel  in beschouwing  te nemen  krijgt men ook 

een ander perspectief op de eigen territorialiteit. Wellicht ontstaan er dan beelden 

over hoe de nationale criminaliteitsbestrijding gediend kan zijn met een bepaalde 

aanpak  in  een  zeker  bronland,  en  omgekeerd.  De  lengte  van  de  eigen 

strafrechtelijke  arm  is  dan mogelijk  veel minder  doorslaggevend  dan  vroegtijdig 

signaleren of interveniëren door private partijen in een buitenland.  

 

Hypothesetoepassing en hypothesetoetsing 

Op het moment dat een hypothese wordt toegepast en er een aantal personen of 

activiteiten aan blijkt  te voldoen,  is ze daarmee nog niet getoetst. Pas als van de 

elementen uit die populatie is vastgesteld of en in hoeverre ze ook daadwerkelijk in 

relatie staan  tot wat de hypothese meent  te  indiceren, kan er worden gesproken 

van  toetsing,  met  verwerpen  dan  wel  ondersteuning  van  de  hypothesen  als 
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uitkomst.  Bij  het  gebruik  van  de  methodiek  is  het  dan  ook  van  belang  om 

onderscheid te maken tussen toepassing en toetsing. Is daarmee het resultaat van 

een  hypothesetoepassing  op  zichzelf  weinig  bruikbaar?  Nee,  want  als men  ziet 

waarop veel van de keuzes voor beleid of maatregelen zijn gebaseerd, dan zijn dat 

niet  zelden  vagere  noties  dan  die  het  resultaat  zijn  van  hypothese‐ontwikkeling. 

Voor beleidsdoeleinden kan dat al van grote betekenis zijn. 

 

 

5.10 De ‘Nationale Infrastructuur tegen 
Cybercrime’ 

 

De  gedachten  over  een  Nationale  Infrastructuur  CyberCrime  zoals  die  door  het 

NPAC  als  visioen  aan  de  horizon  zijn  neergezet  (Faber, Mostert,  &  Oude  Alink, 

2006), spitsten zich (vrij vertaald) toe op drie vragen: 

 Heeft informatiedeling tussen partijen meerwaarde? En zo ja, 

 Is  institutionalisering  voor  die  informatiedeling  met  behoud  van  haar 

meerwaarde noodzakelijk? En zo ja, 

 Op  welke  wijze  zou  die  institutionalisering  dan  bij  voorkeur  moeten 

plaatsvinden? 

In de kern is het NICC‐actieonderzoek op deze vragen terug te voeren. Om te kijken 

of door zich al daadwerkelijk tijdelijk te gaan gedragen volgens het perspectief op 

de  horizon,  ook  antwoorden  zouden  kunnen  worden  gegenereerd  op  de  drie 

vragen. Dit rapport betreft de afronding van een fase waarin de feitelijke actie nog 

niet heeft plaatsgevonden. Desondanks zijn er op basis van de bevindingen van het 

onderzoek wel een paar connotaties te maken.  

 

In de eerste plaats blijkt er een grote bereidheid  tot  feitelijke samenwerking  (het 

delen van kennis en  informatie) te bestaan op het technisch uitvoerend niveau en 

de mensen die dat niveau direct aansturen. Ook het besef dat die samenwerking 

iets kan opleveren  is volop aanwezig, mede omdat de professionals op dit niveau 

het  resultaat  van  die  samenwerking  concreet  voor  zich  zien  in  termen  van 

opgespoorde daders, het voorkomen van attacks, en minder financieel nadeel voor 

slachtoffers.  Institutionalisering van die samenwerking  is niet  iets waar het op dat 

niveau primair om  te doen  is. De wens  tot  samenwerking  lijkt ook niet  zozeer  te 

worden  bepaald  door  het  maatschappelijk  of  organisatorisch  rendement,  maar 

eerder door vooral twee factoren: 

 de  professionele  drive  om  de  tanden  te  willen  zetten  in  steeds  nieuwe, 

technisch uitdagende vraagstukken, en 
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 verontwaardiging over het  feit dat  er  criminelen  zijn die het wagen om het 

domein van de desbetreffende professional te bevuilen. 

 

De kracht van de samenwerking op basis van  interesse en verontwaardiging  is dat 

ze min of meer vanzelf gaat, ook als partijen elkaar nog maar vrij kort kennen. Het 

structureren van de samenwerking zal op dit niveau mogelijk schuw maken, mede 

omdat  daarmee  ook  de  formele  verantwoording  van  wat  men  binnen  die 

samenwerking  doet  en moet  doen,  wordt  verbreed.  In  dat  geval  gaat  die  veel 

verder en breder dan de context van de eigen functie of organisatie. Structurering 

zal eerder een uitkomst zijn van in de praktijk gegroeide samenwerking, dan dat het 

een te ontwerpen beginsituatie betreft.  

 

In de tweede plaats stellen we vast dat vrijwel zonder uitzonderingen alle partijen 

waarmee  intensief  is  gesproken  en  samengewerkt  de  virtuele  wereld  bekijken 

vanuit  hun  eigen  (soms  smalle)  perspectief.  In  dit  onderzoek  is  gebleken  dat 

bijvoorbeeld  inzicht  in de MO’s van spam en phishing zeer bruikbaar zou kunnen 

zijn bij de bestrijding van advance‐fee internet fraude en dat omgekeerd de kennis 

van gegevensdiefstal en vervalsing binnen deze vorm van cybercrime, van belang 

kan  zijn  voor  de  bestrijding  van  phishing.  Het  beperkte  en  sterk  door  de  eigen 

kerntaak  en  de  achterliggende  belangen  ingekleurde  perspectief  van  betrokken 

partijen, houdt  tegen dat ook  feitelijk op deze manier de kennis uit verschillende 

domeinen en criminaliteitsthema’s bijeen wordt gebracht. Er is binnen of boven de 

partijen geen  functie actief waaruit met een meer holistische blik wordt gekeken 

naar het  totale  terrein van  cybercrime  (en niet‐cybercrime) en die de verbanden 

legt, overlap signaleert of generieke en uitwisselbare kennis weet te genereren.  

 

In de derde plaats benaderen we de drie vragen op een meer abstract‐filosofische 

manier. Zowel de ‘real‐’ als ‘virtual world’ zijn de uitkomst van jarenlange op elkaar 

inwerkende  actie  en  interactie,  zonder  dat  daarop  centrale  regie  is  en  wordt 

gevoerd. Onze samenleving blijft kennelijk ‘in control’ op dezelfde manier als ze  is 

ontstaan en aan het ontstaan is: als een optelsom van allerlei acties en interacties 

die veelal zonder nadrukkelijk controle te beogen in gezamenlijkheid leiden tot een 

bepaald  niveau  van  welbevinden.  Vaak  op  een  zodanige  manier  en  zodanig 

verweven,  dat  oorzaak  en  gevolg  niet  meer  van  elkaar  zijn  te  onderscheiden. 

Interventies  van  de  strafrechtketen  mengen  zich  in  dat  dagelijkse  doorgaande 

proces van interactie. Hun precieze bijdrage aan ‘control’ is niet meer te herleiden.  

 

Het  is  maar  een  kleine  paradigma  verschuiving  om  het  geheel  van  op  elkaar 

inwerkende mechanismen  niet  alleen  te  zien  als  oorzaak  van  hoe  de  vlag  er  in 

Nederland bij staat, maar daarmee ook als voorwaardelijk voor het behouden van 
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die  toestand en het doorontwikkelen ervan.  In de huidige samenleving  is er geen 

partij meer die exclusief ontwikkelingen naar zijn hand kan zetten, ook al doen we 

dat  zo  voorkomen.  Voor  het  in  stand  houden  van  die  staat  van  ‘control’  is 

onmiskenbaar ook de opsporingsfunctie niet meer  feitelijk alleen  toebedeeld aan 

een politie. Ook die  functie heeft  zich  gedistribueerd over de  samenleving;  vaak 

impliciet en soms expliciet, ook al zijn specifieke  taken nog steeds  toebedeeld en 

voorbehouden aan specifieke organisaties. Brengen we deze beschouwing in relatie 

tot  vooral  de  derde  vraag  uit  het  begin  van  deze  paragraaf,  dan  zal  van 

institutionalisering van de aanpak van cybercrime in de betekenis van het toewijzen 

van  het  informatiedelen  aan  een  specifiek  orgaan  weinig  effect  uitgaan.  Een 

dergelijke  keuze  zou  niet  contingent  zijn  met  de  onderliggende  analyse. 

Ondertussen stelden we  ‘ook vast dat er weinig  functies zijn die vanuit een meer 

holistisch  perspectief  naar  de wereld  van  samenhangen  binnen  bijvoorbeeld  het 

cybercrime  domein  kijken.  Voegen we  dat  bij  de  gevoelde meerwaarde  van  het 

delen van informatie op in ieder geval het professional niveau, dan ligt een meer bij 

de kenmerken van de cybercrime passende gedachte voor de hand. Enkele mensen 

(en  dat  is  niet  hetzelfde  als  een  organisatie)  zijn  noodzakelijk  die  vanuit  een 

‘holistisch’  perspectief  continue  kijken  naar  samenhangen  tussen  vormen  van 

cybercrime onderling en met klassieke criminaliteit, en daarmee niets anders doen 

dan hypothesen  te genereren waar uitvoerende professionals  in de verschillende 

smaller kijkende organisaties door worden getriggerd en mee aan de haal gaan. Los 

van  inventiviteit zou de kracht van die paar mensen vooral moeten zijn dat zij de 

holistische inzichten weten te vertalen naar de kerntaken van de organisaties die er 

iets  mee  zouden  kunnen  en  wellicht  ook  moeten.  Het  past  in  de  functionele 

benadering van deze studie om te stellen dat de organisatorische positionering van 

deze  mensen  onbelangrijk  is.  Het  is  de  functie  die  er  toe  doet  en  die  kan 

bijvoorbeeld ook waargemaakt worden vanuit ieders eigen individuele verankering 

bij verschillende organisaties in het veld. 

 

 

5.11  “The proof of the pudding is in the eating”. 
 

Ook al blijken hypothesen zelfstandig bruikbaar te zijn; uiteindelijk zijn ze bedoeld 

om te worden toegepast  in de vorm van zoekstrategieën en om aan de hand van 

het verkregen resultaat te worden getoetst. De HDI‐methodiek gaat verder dan de 

vijf doorlopen stappen en omvat de toetsing van hypothesen  in de praktijk en het 

continue  actualiseren  van  de  ontworpen  hypothesen  door  middel  van 

terugkoppeling,  evenals  het  ontwerp  en  de  toepassing  van  bijpassende 



 

   
320 

interventies. Het is eigenlijk inherent aan de vorming van hypothesen dat ook deze 

stappen worden  doorlopen.  Contingent met  de  kenmerken  van  het  internet  en 

internet  gerelateerde  criminaliteit  is  het  aan  te  bevelen  dat  te  doen  vanuit  een 

eenvoudige  flexibele  structuur  bestaande  uit  een  kern  van  in  samenhangen 

denkende  en  inventieve  hypothesevormers,  en  met  gebruikmaking  van  de 

professionals  in  het  veld.  Dat  kan  prima  plaatsvinden  vanuit  de 

informatieknooppunt  gedachte  van  het  NICC,  alleen  zouden  partijen  niet 

uitsluitend  bijeengebracht  moeten  worden  op  basis  van  gelijksoortige 

kwetsbaarheden  of  dreiging, maar  ook  rondom  hypothesen  en  het  beschikbare 

arsenaal  om  cybercrime  te  detecteren  en  daarop  te  interveniëren.  De 

betrokkenheid van die partijen kan variëren met de inhoud die door de respectieve 

hypothese  wordt  beschreven  en  met  de  voor  toetsing  daarvan  noodzakelijke 

gegevensbronnen.  

 

Om te voorkomen dat er allerlei randvoorwaarden dienen te worden vervuld en er 

eerst  veel  data  door  het  internet  moet  vloeien  alvorens  toepassing  kan 

plaatsvinden, zijn wellicht de proeftuinen van OM en Politie een kans om op mee te 

liften. Met als voorwaarde dat de oriëntatie van deze proeftuinen uit meer bestaat 

dan uitsluitend strafrechtelijke opsporing en vervolging, want anders zal men met 

een  groot  deel  van  de  hypothesen  die  juist  de  mogelijkheden  uit  het  private 

domein exploreren, niet uit de voeten kunnen. 
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Summary ‘Phishing, Child porn and 
Advanced-Fee internet Fraud’ 

In this summary we will follow the connecting lines which run through the subject 

matter of phishing, child pornography and advance‐fee internet fraud.   These all 

result  in  central  conclusions.   Consistent with  the approach  in  this  report,  they 

often  have  a  hypothetical  character  as well.  The  dividing  questions which  are 

presented  as  points  of  departure  for  this  research  report,  have  served  as 

denominators under which to categorize the conclusions.    In the second part of 

the  summary  a  number  of  discoveries made  during  this  research will  be  dealt 

with.   Research restrictions and the quality of the source material, a.o., will also 

be discussed.  At the end, we will look ahead, on the basis of the questions posed, 

to which further steps these research results may lead.  After all, hypotheses are 

nice but their real value will be proven only through application and testing the 

results of the hypotheses against their presupposed results. Realization of these 

activities  and  creating  the  necessary  conditions  are  beyond  the  scope  of  this 

report. 

 

Hypotheses and “darknumber” as points of departure 

The  relevance  and  therefore  the  presentation  of  this  research  had  connotations 

with the nature of the “darknumber” of cybercrime and the characteristics of the 

responsible  “unknown offenders”.    It  is  an  accepted  fact  that one  can  gather  all 

sorts  of  knowledge  from  research  documents,  literature  and  “people’s  brains”. 

Knowledge which,  if  it were  accumulated, would  lead  to both  factual, as well as 

presumed  characteristics  of  the manner  in which  cybercrime  is  committed  and 

which  people  are  involved.  To  avoid  that  disclosed  facts  would  be  viewed  as 

representative of the undisclosed darknumber or unknown offenders, hypotheses 

are used, with the indisputable advantage that not only factual insights could find a 

position within  these  hypotheses  but  also  if  suppositions  about  the method  of 

operating within cybercriminality and  the characteristics of  its offenders could do 

so. 

This leads us to the actual question: 

 

Which  hypotheses  concerning  the  cybercrime  offenders  and  the  crimes  they 

commit(ted) could serve as a basis for influencing, prevention or stopping? 

 

Hypotheses have no purpose of their own but are of use for the different kinds of 

influencing of cybercriminality.  Varying from policy development in which, as far as 
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strategic choices go, one often has to rely on relatively vague ideas about what else 

could be going on besides what has become known  to  the police and  regulatory 

agencies, to putting up barriers against presupposed criminal procedures. 

 

In this study, cybercrime is translated as “internet related criminality”.  The concept 

of  criminality  should  be  between  quotation marks  because  it would  include  not 

only  facts  punishable  by  Dutch  law,  but  also  every  other  form  of  illegality  or 

facilities which contribute towards illegality. 

Not really a watertight definition but  it  is adequate for the functional character of 

this study.   The scope of  internet related criminality  is embedded  in  focussing on 

phishing,  child pornography and advance‐fee  internet  fraud. Three diverse  forms 

with  the  common  effect  that  they  strongly  encumber  society  as  regards  to 

psychological and/or material damage.   That  is also the reason they were chosen.  

The internet relationship is different for each of the three forms.  Phishing activities 

(address acquisition, identity theft, mule‐recruitment, etc.) are internet related per 

definition. This is also true for child pornography, as far as distribution and demand 

is  concerned, but hardly  for  its  production.    In  the  case  of  advance‐fee  internet 

fraud,  the  relationship  is even more  restricted, as  the  internet  is mainly used  for 

massmailing of  spam and  the  subsequent e‐mail communication with  the victims 

who responded to the temptation of the spam. 

 

Offenders: types, characteristics and profiles 

In  literature about  cybercrime and also  in  investigations and  regulatory  files,  the 

conception  of  offenders  is  usually  not  much  differentiated.  In  the  process  of 

phishing,  the  spammer  who  mailed  the  spam  runs  is  often  regarded  as  the 

offender, as is the money mule, on whose bank account the proceeds acquired by 

stolen  identity  data  are  deposited.    But  these  are  only  two  of  the  in  total  17 

offender roles which have been connected to phishing  in this research report, not 

counting the offender roles of the so‐called “bona fide” offenders. 

In  the  case  of  child  pornography,  the  perspective  of  the  offender  often  goes 

together  with  the  downloader,  while  there  are  at  least  18  offender  roles 

distinguishable.    In  the  case  of  advance‐fee  internet  fraud,  the  scammer  (the 

person who  sends  the  e‐mail)  is  usually marked  as  the  offender;  one  of  the  13 

malefide offender roles.   

The  offender  perspective  is  strongly  connected  to  where  an  offender  type  is 

located. Downloaders of child pornography, scammers and spammers are active in 

the Netherlands and  therefore sooner subject  to  locating and prosecuting  than  if 

they work mainly from abroad.   The perspective of the offenders  is dependent on 

three variables: the possible range (national‐international) of the authorities which 

are  looking at a modus operandi (MO), the core business of those authorities and 
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who they have managed to identify at the hand of tips or by catching red‐handed. 

 

Of the three researched cybercrime offences various offender types have actually 

been  recorded  in  the  form  of  role  complexes  which  describe  the  mutual 

relationship; roles of which the  involvement has been proven or  is presumed.   On 

the basis of their responsibility or contribution to the modus operandi, the roles are 

divided  into  three  types:  “initiators”  (those  taking  the  initiative),  ”employees” 

(those  carrying out  the work), and    “facilitators”  (the  supporters).   The  initiators 

have  in  common  that  they have  initiated  and/or maintained  a  criminal  business 

process. Without  their  intrinsic motives  this process would not exist.    In  the  role 

complex concerning child pornography the actual perpetrator (abuser) of a child is 

also considered to be an initiator and on the basis of the nature of the abuse is then 

sub‐divided into six subtypes: the “voyeur” (peeping Tom), the “breeder” (the child 

molester on  the  internet),  the  “choreographer”  (the  internet  child molester who 

actually meets  the  victim  and  seduces him/her  to pose naked),  the  “performer” 

(the masturbator  in  the  presence  of  the  child),  the  “assailant”  (who  has  sexual 

intercourse with the child), and the “sadist”, who not only has  intercourse with the 

child but also assaults it in other ways.  

 

In  the example of  the abuser,  the  role of  the  initiator  coincides with  that of  the 

employee but that is not the case per definition.  Employees are the performers of 

the primary process.  They perform the activities which belong to a certain modus 

operandi and they also know to which offence they contributed.  The last type, the 

supporters, indirectly contribute to an offence without exactly knowing what their 

contributions are used for.  There are two types of facilitators: bon fides and male 

fides.  The  first  group  is  actually  also  misused  as  victim  because  they  have  no 

concrete  idea  that  their  contributions  are used  for data  theft,  the production of 

child  pornography  or  swindle.    They  cooperate  reluctantly  and  as  soon  as  they 

realize this they often attempt to take measures against it, even if this is difficult for 

the suppliers of  the generic products.   The second group knows  that  they supply 

the resources or render services that are most probably, or even certainly, used for 

illegal practices. 

 

The consequence of differentiated offendership is that the characteristics of these 

offenders also differ.  In this research the emphasis was put on the characteristics 

which could be portrayed by administrative means; a principle which logically arises 

from  the  final  objective:  charting  the  dark  numbers  and  unknown  offenders. 

Socially demographic characteristics such as gender, a wide age‐scope or a certain 

level of education are  less suitable as they discriminate  insufficiently between the 

three  offences  and  therefore  too  large  a  population  is  left  after  applying  the 
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hypotheses: a group  in which most people will answer  to  the hypothesis.    In  this 

study we  have  tried  to  focus  the  attention more  on  the  “up  front” measurable 

characteristics  of  behaviour,  which  differs  from  those  based  on  rather  general 

background  characteristics.  For  example,  when  someone  has  had  a  higher 

professional  education:  in  the  role  of  the  exchanger within  a  child  pornography 

network  (exchanger  of  material)  he  will  show  a  certain  download  or  surfing 

behaviour which is indicative of this role, while the level of education does not do 

this. The internet‐related character of phishing, child pornography and advance‐fee 

internet  fraud  leads  to more or  less  specific  internet behaviour  for each offence 

and  to  conditional  characteristics  derived  from  this  behaviour  or  the  behaviour 

with  connections  to  the  internet.    The  behaviour‐related  characteristics  often 

present an  important basis  for hypotheses about offenders  in  their  various  roles 

and  their activities.    It appears  that a wide  frequency band  (the amount of data 

traffic up and downstream)  is an  important determinant for the role of exchanger 

in  a  child  pornography  network. Have more  personal  background  characteristics 

literally  disappeared  to  the  background? No,  because  they  remain  necessary  to 

define  start  populations  which  give meaning  to  the  hypotheses  applied  to  this 

population group.  For example, the amount of data traffic only could indicate child 

pornography if it can be connected to a sexual interest for children. In that case, it 

could be chosen as start population for people with a known paedophilic inclination 

and to apply the hypotheses on them. For a number of hypotheses this kind of start 

population is important while others could be tested without pre‐selection. 

 

At  the  hand  of  this  reasoning  a main  classification was made  into  two  kinds  of 

offender  characteristics:  actor  typed  (characteristics which  are  connected  to  the 

offender as a person), role typed (behaviour characteristics which ensue from the 

role  taken).  Social  demographic,  social  psychological,  social  economic  and  some 

criminal  characteristics  are  counted  among  the  first main  category.    The  second 

category  is  subdivided  into offence behaviour, dynamic behaviour,  static  internet 

behaviour, dynamic internet behaviour and use of hardware and software.  

 

Static internet behaviour recognizes as underlying dimension, among other things, 

whether a person does or does not have a hidden  IP‐address or does or does not 

make  use  of  bullet  proof  hosting.    In  comparison  to  this,  dynamic  internet 

behaviour  stands,  a.o.,  for  a  rolespecific  surfing,  downloading  and  uploading 

behaviour. The classification has not been sufficiently crystallized but is an initiative 

for  a  functional  and  logical  categorization  of  behaviour  characteristics  in 

combination with  roles  that  appear  in  the working‐process  of  cybercrime.    The 

characteristics were developed  in order  to detect actual offenders of cybercrime. 

This  does  not  imply  that  the  characteristics  could  also  indicate  beforehand who 
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runs a greater risk of being an offender and who does not.  Especially more or less 

real  time  behaviour  (behaviour  close  to  committing  a  cybercrime  offence)  is 

interpreted with these characteristics and not the sensitivity or the vulnerability to 

future involvement in criminality. Characteristics and hypotheses are not drawn up 

beforehand as  the  risk profilers defining a  certain  target group or  subject with a 

potentially higher chance of becoming offenders, victims or objects of abuse. The 

characteristics do not have this predicting value. At most, they are usable, with the 

help of insights derived from the ‘stepping theory ’or ‘gateway’ theory, to indicate a 

following  step  in  a  criminal  career,  just  as  the  photographer  with  debts  and 

involvement  in the regular adult  industry, who stands a greater chance of getting 

involved with producing child pornography; or the internet marketeer for whom it 

is a small step,  technically,  towards  illegality when he sees his  turnover diminish. 

But these are not the profiles which detect large high‐risk groups. 

 

Working methods 

Phishing, as well as  child pornography and advance‐fee  internet  fraud have  their 

own  business  procedures.  The  acquisition  of  addresses  and  customers  and  the 

recycling of  criminal proceeds overlap between  the  various processes. These  are 

generic activities which clearly are not connected exclusively to the product which 

is generated.  In  the battle against criminality one could profit  from  those generic 

activities by not considering each and every offence as being an exclusive one with 

its own combat specialist but by bundling what  is known about phishing and child 

pornography, on  the basis of  the corresponding modus operandi  in both  types of 

offences. 

 

Evolution‐wise,  the  working  methods  of  the  three  researched  offences  differ 

strongly  from  each  other.  The  phishingprocess  has  developed while  coping with 

contra‐strategies of their targets and the security industry.  Phishers are involved in 

a kind of race in which they constantly have to go in search of different techniques 

in order to steer clear of new obstacles or to attack as yet unprotected targets. This 

manifests  itself  in  constantly  changing modus  operandi  of  at  least  parts  of  the 

working  method.  The  child  pornography  process  and  committing  fraud  with 

advance‐fees  knows  a  lot  less  evolution.  They  are  also  less  dependent  on  the 

internet  than  the  phishingprocess.  The method  usually  stays  the  same,  only  the 

shielding of this working method increases so that it becomes less recognizable and 

traceable. 

Degree of organization    

In the phishingprocess, one intellectual offender (the sponsor) supervises the entire 

process and therefore also the other roles.  It appears from  investigation files that 

all sorts of relations run from this offender to his employees and facilitators. Family 
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members and confidants are called upon as members of the peer group because of 

the  greater  chance  at  secrecy  than  would  be  the  case  with  random  strangers.  

Everyone’s motive is the same: money.  

 

The supervision within the professional production of child pornography is divided 

according  to  the  sequence  of  that  process.  This  is  not  the  result  of  explicit 

agreements  but  of  the  divergent  characteristics  and  the  necessary  skills  of  the 

process phases: production, distribution and consumption. These are successively 

supervised by  the producers, distributors and moderators. This  implicit division of 

tasks seems to be determined historically, in which the printer of the sex books was 

always someone else than the salesman selling them from under the counter, and 

the original producer.  With the arrival of internet this division seems to be sooner 

confirmed  than  outmoded.  Under  the  influence  of  internet  development, 

distribution and consumption of child pornography have evolved much more than 

its production.  Even on the “set” itself it has happened in this same way for a long 

time with, as most  important evolution,  the change  from analogue  to digital and 

from photographs to video. Not until the last few years, and also the coming years, 

are  more  fundamental  changes  in  this  field  becoming  visible  with  certain 

consequences  for  the  recording  studio,  such  as  “life  view”  (watching,  interacting 

and  intervening  on  the  set  during  the  abuse),  integration with  the  actual  game 

environment,  and  increasing  video  interaction  between  the  consumer  and  the 

footage.  The  producer  has  the most  classical  organization with  a  group  of  free‐

lancers around him. His motive is chiefly money and less his sexual predilection for 

children.  The  distributor mostly makes  use  of  internet  facilities  originating  from 

facilitators.  The  relationship  between  them  is more  of  a  customer‐supplier  one 

than that of a boss/employee. His sexual predilection is not, or not exclusively, for 

children  and  his  distribution  activities  are  broader  than  only  directed  at  child 

pornography. The moderator operates within a  relatively  tight network  structure 

which  is,  in fact, organized on the  internet as a news group, chat room or private 

forum for members with a sexual predilection for children. His status was acquired 

by  the many  exchanges  of  new  footage.  His  supervision  is  based  on  the  literal 

possibilities to refuse or remove members of the news group or the forum. Owing 

to his position, he knows a lot about the members and their backgrounds. 

 

In  the  scope  of  advance‐fee  internet  fraud,  the  organization  is  even  more 

disintegrated  and  the  job  owners  operate more  and more  for  themselves  or  in 

small  combinations. They probably do make use of  the  same  facilitators,  such as 

translators,  script  writers  and  counterfeiters.  In  literature,  financial  associations 

with  the  much  more  organized  drug  business  and  human  trafficking  are  also 

insinuated.    Others  suspect  supervision  from  ostensibly  lose  cells  by  Nigerian 
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directors. The usually  somewhat primitive working procedure within advance‐fee 

internet fraud points to a limited knowledge of ICT and internet applications. 

The working procedure  is organized more  classically with  a  lot of direct  fax  and 

phone  contact  with  victims  and  knows  no  “sophisticated”  use  of  internet 

functionalities.  Not yet; as it appears that swindlers also increasingly find their way 

to social network sites in order to find the lead to specific target groups who they 

can ‘target’ with  a specific story with a higher chance at success. This development 

shows similarity to the working procedure of phishing:  more and more specifically 

tuned to a limited target group (spear phishing). 

 

Specialization 

From  research  of  investigation  files  and  internet  research  it  appears  that  the 

various contributions by accomplices and partners  in crime may often be used  in 

more  than one offence. A  counterfeiter  can offer his  services  to more  than one 

criminal who  is occupied with various  forms of criminality.    It remains to be seen 

whether  the  counterfeiter  himself  is  occupied  by  more  than  one  form  of 

cybercrime but his services are exploited in various forms. The same is true for the 

addresses which  are  hacked  or  harvested:  they  are  immediately  snapped  up  by 

offenders of advance‐fee internet fraud as well as by phishers and the distributors 

of  child  pornography  spam.  It  takes  place  according  to  the  same  economic 

principles as in the “real world”: offenders who are only concerned about financial 

gain try to sell their products as often as possible or use the techniques which have 

led  to  one  product  for  other  products.  Precisely  because  certain  parts  of  the 

working procedures  in cybercrime are multi‐functional as MO‐elements, we come 

across them in various places.  The general assumption is that people who have at 

their disposal and also make use of  illegal  internet practices wish to earn a return 

that  is  as  high  as  can  possibly  be  for  these  practices  by  adding  crime  domains 

wherever possible, for which this same knowledge can be put to use. 

In the phishingprocess more specialist roles are involved than in child pornography 

or advance‐fee internet fraud. This can be traced back to the high level of technical 

operations which,  for one  reason or other, are necessary  to make a  success of a 

phishing operation. Phishing also makes use of the internet in nearly all its steps of 

progress,  contrary  to  child  pornography  and  advance‐fee  internet  fraud.  This 

implies  that  many  more  roles  are  also  related  to  the  internet.  During  the 

production process of child pornography and advance‐fee  internet  fraud  fewer of 

these kinds of cybercriminals are involved than in phishing. 

In advance‐fee  internet fraud  it  is more or  less  limited to providing the addresses 

onto which  the  swindlers  can  release  their  fantastic  scripts.  In child pornography 

the  internet  specializations  are  involved  especially  during  distribution  of  the 

material and the hiding of said material.  But in that case it is not only the experts 
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who are used but also the generic products that specialists put on the market.  One 

could think of encrypting techniques or the hiding of illegal footage in legal material 

(steganography). 

 

When we look at the specialization of the offenders it seems as if the trend of parts 

of the MO’s becoming more generic is also of influence. The universality increases 

especially with activities which are not connected  to  the specific offence and will 

probably  increase even more. These are precisely  the activities or  services which 

coincide with  the  contribution of  facilitators  and  that  also  correspond with  their 

supporting  role;  they  have  no  idea  to which  offence  or which  irregularity  their 

services  or  products  contributed.    Activities which  initially  asked  for  high‐grade 

knowledge,  we  now  see  appearing  on  the  market  as  DIY‐kits,  as  the  demand 

increases.   Activities which  initially were specific  for one certain offence now also 

become available  for other offences  (recruitment  for money mules, massmailers, 

bullet proof hosting, the use of proxy servers, etc.). One could call it a development 

of “outsourcing”, where  initially, offence by offence, specialized  tasks were  taken 

over by generally operating facilitators whose services are suitable for a number of 

offences, as well as legal processes. This development occurs amongst the services 

of  the  facilitators  but  will  possibly  universalize  a  number  of  activities  of  the 

employee  in  the  same  way.  For  phishing  it  is  true  that  under  the  influence  of 

increasing  protection  by  potential  victims,  the  development  of  the  phising  part 

increases  in  such  a manner  it  is  no  longer worth  the  trouble  for  the  individual 

enthusiast. One must make use of the results of a spectacular hack of an address‐

server because  the know‐how within  their own  role complex  is simply  lacking. At 

this moment still specialist gaming tasks in the production of child pornography, on 

the  other  hand,  are  probably  becoming  more  computerized,  which  is  also 

facilitated by the increasing demand. With advance‐fee internet fraud the need for 

specific target addresses shall increase, or the attention will move to countries and 

victims with lower “awareness”. 

 

Indications  for  these presupposed developments  are  especially derived  from  the 

internet  itself.  By mirroring  the  developments within  legal  branches  (marketing, 

gaming,  regular porno)  in  illegal working methods  in  the  scope of phishing,  child 

pornography  or  advance‐fee  internet  fraud,  by  the  demand  and  supply  of 

personnel, apparent in the many websites and, for example, the supply of products 

offered  by  tool  suppliers  such  as  massmailers,  phishing  kits  or  nude  patches.  

Besides, it also appears from research dossiers, for example, that there is rumour of 

recurring MO’s  in various offences or address files which appear to originate from 

the  same  sources. Unification of working methods or,  in  this  case, of  addresses, 

means that it concerns a relatively new file which, as yet, has not been copied again 
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or  distributed.  The  professionals  will  be  able  to  afford  such  a  virginal  file  and 

purchase it from insiders. 

 

Resuming,  two general developments arrest  the attention when,  for convenience 

sake, we sweep working processes, degree of organization and specialization of the 

researched crime processes  into one big pile. The  first one concerns outsourcing: 

what was  formally  considered  an  element of  a  certain offence  is now organized 

more and more generically.  For example, in a number of offences, false identities 

are  necessary,  so  why  go  through  the  trouble  of  filling  that  need  as  initiator 

yourself when you can also just purchase them according to the latest state of the 

art.  (False)  credit  card  data  form  the  basis  for  renting  server  space  in  the 

framework of phishing but also for hosting child pornography. Tool suppliers do not 

deliver their massmail programmes or encrypting tools exclusively to one offender 

within one type of offence but sell them wherever they are needed. Depending on 

specific modus operandi,  it  could  concern phishing, as well as  child pornography 

and advance‐fee internet fraud.  Mass mail occurs in all three business processes as 

an  important  way  of  obtaining  customers  or  employees.  In  short,  for  the 

organization  of  criminality  the  same  principles  apply  for  division  of work  as  for 

those we encounter in regular organizations. Among facilitators, out‐sourcing leads 

to  specialization.  Considering  the  increasing  size  of  the  market  it  is  becoming 

profitable  to  concentrate on professionalism/know‐how and  study  it  in depth, as 

much as possible. Specialization  in a content  related domain such as porn with a 

subsequent broad offer of services is replaced by the offer of specific functionalities 

for several functional domains. 

 

The second development concerns the increasing encryption at the basis. Not only 

are certain MO procedures encrypted but, where,  in regular software, encryption 

has become ingrained, this is also true for the MO’s. For example, when it concerns 

concealing  authentic  identities,  accepting  false,  falsified  or  stolen  identities, 

organizing money transfers and choosing methods of money laundering. 

 

Concurrence of various forms of (cyber) criminality 

It  so  appears  that  cybercrime  hardly  ever  stands  on  its  own.   With  the  help  of 

occasional theory  it  is assumed that when criminal activities, which belong to the 

skills of an offender  in a certain  role, are also  suitable  for other  forms of  (cyber) 

criminality (cross‐over crime), there is a big chance that this will actually take place.  

It does not matter much to the money mule whether he is brought in on a phishing 

operation or  to  complete a credit card  fraud.    In  this way,  the  tool  supplier who 

produces  software  development  kits  for  malware  will  not  limit  himself  to  just 

phishing. The connection between offender roles within respectively phishing, child 
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pornography  and  advance‐fee  internet  fraud  have  been  divided  into  support 

offences, which are preconditioned  to execute  certain  cyber offences; embryonic 

offences, which function as nurseries for the committed cybercrime and supression 

offences,  which  arise  from  competition  between  offenders  who  are  at  cross 

purposes. Besides, we determine association offenses which are committed by the 

same offenders, but not part of the described offenses. 

 

Support offences are necessary for the primary criminal process.   One has to stay 

involved  in order  to complete  this process. Phishing does not only consist of one 

offence and that is also true for child pornography and advance‐fee internet fraud.  

Identity  fraud,  hacking,  credit  card  fraud,  forgery,  spreading  spam  and  money 

laundering  all  occur,  virtually  per  definition,  in  the  production  chains  of  the 

researched  offences.  Specifically  in  connection  to  child  pornography,  violent 

support offences occur in two ways: as a means of exerting pressure on the child or 

its surroundings and as intrinsic theme which is incorporated  in photo’s or films. As 

another  kind  of  support  offence,  corruption  represents  a  part  of  advance‐fee 

internet fraud in the case of customs officials. 

 

Association  offences  are  individual  offences  which  are  committed  by  the  same 

offenders parallel to other offences and not just as part of an offence.  The Timeson 

line  showed  a  connection  between  child  pornography  and  terrorism. 

Steganographically manipulated pictures of child pornography were said to contain 

secret messages and supposedly served as means of communication between the 

members of a terrorism cell.  A certain terrorist mindset was suggested where the 

privacy of the networks in which child pornography is exchanged is also considered 

safe  for  the  exchange  of  other  information  which  also  has  to  remain  hidden.  

Actually, these kinds of messages were not discovered  in the pictures  involved, at 

least none of the consulted sources showed any indications. Also, certain offences 

are more  likely  to being  committed when one  is more  acquainted with phishing 

techniques. The Greek case “Avanture”  is an example of  that, where  the phisher 

was  after  obtaining  a  game  still  in  the making with  the  accompanying  entrance 

codes.  In  this  kind  of  intellectual  ownership  fraud  (piracy)  phishing  has  become 

more or less synonymous for hacking. Other examples are hacking and cracking of 

regular software. 

 

Numerous  other  kinds  of  criminality  (association  offences)  are  ascribed  to 

perpetrators  of  advance‐fee  internet  fraud,  among  which  various  frauds,  drugs 

trafficking  are,  human  trafficking  and  trafficking  of  stolen  cars  or  other  goods.  

Nigerian gangs are called “poly crime organizations”. 

Considering the similarities between the working procedures and the various kinds 
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of  fraud,  a  connection  to  advance‐fee  internet  fraud  could  be  expected  in  the 

present internet era.  Concretely, it concerns mortgage fraud, insurance fraud and 

identity fraud.  In pre‐internet times Nigerians in the U.S.A. were already known as 

master counterfeiters. 

Circle patterns are noticeable, as well, when a product of phishing  (address data, 

credit card data, log‐in data, and identities) is used in other kinds of cybercrime.  On 

average,  little  is  know  about  the  preceding  careers  of  cyber  offenders  in  their 

various roles.   We suspect  that a case  like  that of  the Russian Leo Kuvayev  is not 

unique  in  its  sort.  As  Russian/American  spammer  for  illegal  software,  illegal 

medicine  and  porno,  he  and  his  accomplices  were  also  involved  in  developing 

botnet viruses. He bought wide bullet proof hosting in Brazil, China and Russia and 

used  an enormous number of domains  (with  false  information) which  rotated  in 

order to prevent detection by filters. 

 

That little is known about embryonic offences does not imply that is does not exist. 

We know, for example, to what extend the statistics probably mirror the focus of 

the  criminal  investigation  authorities.  In  the  case  of  child  pornography  they  are 

especially about known paedophiles and little about the populations which, helped 

by the internet and the great amount of sent child pornography spam, have joined 

the devotees of child pornography. Without a controlling group one does not know 

to what extend  conclusions  are exclusively  true  for  the  category of paedophiles. 

The  arrested  offenders  of  advance‐fee  internet  fraud  could  also  just  have  been 

taken  in  as  “first offenders” because of  their oafish working methods, while  the 

actual hard core frauds and perpetrators of other offences remain out of reach. 

The research conclusions, in any case, do not rule out that there may be unknown 

historic offender behaviour among “known” or “unknown offenders”. 

 

Finally, a fourth group of offences may be distinguished which  is not necessary to 

complete a  cybercrime but  is  incited by  that offence, as  it were. The  rip deal, of 

which the so‐called Sneker botnet appeared to be a member,  is an example, as  is 

the murder of  the Russian  spammer Vardan Kushnir  in 2005, or  the  competition 

between  the  botnet  herders who  attempted  to  steal  each  other’s  zombies. We 

have classified these forms of related criminality as suppression offences. 

 

If we are to believe some dark sources intellectual ownership fraud also takes place 

within the porn business.  Precisely in countries with a low tolerance towards porn 

(Korea,  for  instance) one could be  found guilty of  this. This  research did not  find 

any  concrete  examples  of  competition  between  those  concerned  with  the 

production  and  purchase  of  child  pornography  resulting  in  committed  crimes 

against each other.   This does not mean  to  say  that  suppression offences do not 
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occur in that world.  The internet related character of the material certainly induces 

frequent copying and sending.  Moreover, (DVD) compilations are composed from 

it.    It  could  be  that  this  leads  to  “copyright”  conflicts.   On  the  other  hand,  the 

hidden  character  of  the  circuit,  the  mutual  illegal  character,  plus  the  mutual 

dependency on new material also creates a sort of balance. The, on its own, illegal 

character  of  the  business  perhaps  is  the  cause  that  little  is  exposed:  mutual 

interdependence or conflict regulation as a foundation for avoiding conflicts.   The 

same  line of thought also applies for phishing.  In the environment  in which these 

kinds of offences take place, there are also alternative measures available against 

competitors  or  those who  have made  a  faux  pas,  in which  one  can  keep  one’s 

hands  clean  and  minimize  the  risk  of  discovery  within  the  enclosed  group  of 

producers and devotees. Measures such as, for example, tipping the  investigation 

authorities about activities of the competing groups. For that matter, the markets 

for  phishing,  child  pornography  and  advance‐fee  internet  fraud  seems  to  be 

enormous and not easily saturated. 

 

Knowledge gap: perpetrators and modus operandi 

Certain elements of modus operandi, such as the technical ins and outs of an often 

recurrent phishing operation or of the downloading of child pornography, are very 

well‐known.    Of  others,  such  as  the  production  of  child  pornography  or  the 

managing  of  the  many  Nigerian  scammers,  there  is,  at  the  most,  just  talk  of 

presumptions which have little or no connections.  The degree of insight into MO’s 

and roles does not depend so much on the secrecy of certain criminal activities but 

on the subject on which the Dutch criminal investigation authorities have directed 

their spotlight. If one were to look more carefully at the front of the production of 

child pornography, without being restricted by a national perspective, then more of 

it would be visible. 

 

This conclusion is limited to the areas of phishing, child pornography and advance‐

fee  internet  fraud. Knowledge  about  the offenders has  a  classic dimension only, 

where one actually does not wonder enough of what use this knowledge is.  On the 

internet,  a new dimension could be added, besides the general social‐demographic 

characteristics, namely the behaviour.    Internet behaviour  is easier to follow, to a 

certain  degree,  than  behaviour  in  the  real  world.  Unfortunately,  there  are  a 

number  of  blanks  when  describing  the  behaviour  before  the  investigation.  For 

example, phishing  is observed mainly by banks  in  the  form of  increased  traffic  to 

the  website,  increased  downloads  of  certain  logo’s  and  website  frames  and, 

afterwards, by reports.  We are familiar with the proces of a phishing attack but it 

could take place in peace and quiet. Offenders do not have to be conspicuous yet. 

The importance of banks in recognizing phishing attacks is mainly directed towards 
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stopping the attacks. That is to say, the bank is already satisfied when the security 

leak has been sealed or  the spoof website  taken off  the air. The actual detection 

part  is  of minor  importance  for  them  because  limiting  the  damage,  as  soon  as 

possible, has priority. 

As  far as  child pornography and Nigerian  fraud are  concerned, we are especially 

interested in the Dutch offenders within the entire roles complex. However, we do 

not  know  which  offenders,  or  even  which  offender  roles,  can  be  found  in  the 

Netherlands.  It is clear that the Netherlands offers possibilities for all the facilitator 

roles,  the  “initiator”,  or  organizer  of  4.1.9‐fraud  and  the  producers  of  child 

pornography. 

Current  research  is  aimed  especially  at  social‐demographic  factors.  It  is  very 

difficult  to make  them operational.    It  is not very differentiating when we  realize 

that 86% of  child pornography purchasers  are men  above  the  age of 26, usually 

higher educated, single or married and have an above‐average  income.   They still 

denote a  large group of people. Steering  towards  suspicious  (internet) behaviour 

does  not  have  this  disadvantage  because  those  that  do  answer  to  the  suspect 

behaviour profile can be distinguished from the masses. This does demand that we 

cannot only describe suspect behaviour but also make it operational within internet 

use. 

 

The contribution of hypotheses to influencing cybercrime 

Behavioural characteristics of offenders are not only useful but also necessary for a 

pro‐active battle.  Rather simple and much simpler than the more general offender 

characteristics,  they  may  be  applied  in  hypotheses  and  accompanying  search‐

strategies.  Internet  has  a big  advantage  in  this.  It  forces  perpetrators  of  various 

offences  into the same sort of  format. That  format works as a sort of “extruder”: 

that which enters  in  the  front as absolutely  incomparable motifs and behaviours, 

leaves  through  the  back  as  organized manners  of  a  similar  nature  that  fits  the 

demands of internet usage.  Offenders who use the internet in their offender roles 

convert their behaviour  into the same  internet dimensions, so that,  in theory,  it  is 

possible to line them up next to each other (classify them as equals) but one does 

have  to  know  how  to  make  them  operational  beforehand  by  means  of  the 

hypotheses and afterwards by  the means of  the  test results of  these hypotheses. 

That  asks  for mobilization  of  the  sources  at  the  hand  of which  application  and 

testing of these hypotheses can take place.  For the time being this may turn out to 

be the biggest problem. A number of generally functional “helping hands” could be 

suggested. In so far as the offence, which is to be tested at the hand of hypotheses, 

is considered to be a more serious one, the chance of co‐operation with those tests 

by  non‐judicial  source managers,  increases.  In  the  case  of  the  afore‐mentioned 

photographer,  whose  purchase  behaviour  of  software  and  hardware,  in 
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combination  with  several  other  identifiers,  made  for  a  higher  chance  of 

involvement  in  child pornography,  the  chances  are higher  that,  for example,  the 

software  supplier Adobe  co‐operates with  identification  than would  be  the  case 

with only spam. Approval by the representatives in the field of the hypotheses has 

an important psychological effect. By endorsing a hypothesis one says, in fact, that 

there  is  truly  something  the matter with  these activities which/people who  fulfil 

the  hypotheses.  Meaning  that  there  is  only  a  little  chance  of  there  being 

activities/people  among  this  group with whom/which  nothing  is wrong  and  this 

causes the barrier for really sharing  information to disappear for the greater part. 

More  timely  endorsement  of  these  hypotheses  will  therefore  not  be  without 

obligations.  

 

If a hypothesis  is not only a presupposition but  is  so  sharply defined  that people 

who appear  to  fit  the hypothesis are  faulty by definition  (even without having  to 

determine this from the population arising from the hypotheses), then the chance 

of co‐operation increases. 

 

Precisely  because  it  is mostly  not  known  how  offenders  operate  in  regards  to 

certain forms of cybercrime and how they participate  in various related roles, the 

ideas dealt with  in  this  report have a presupposing character, per definition. The 

applied  research  approach originates  from  the  investigation  into blank  spaces or 

‘dark number’. Actually,  it  is  remarkable  that, after all  these years of  supervision 

and investigation, there still is very little factual knowledge available about general 

offenses and that so much still has to be presupposed. Cybercrime seems to be a 

positive exception here, which  is mainly due to the technical platform to which  it 

can be traced, more (phishing) or  less (advance‐fee  internet fraud).   This platform 

registers a large part of the behaviour for which the platform is important, however 

this behaviour is hardly explored. The demand for ‘which hypotheses’ has supplied 

descriptions  of  modus  operandi  and  role  complexes.  Parts  of  this  are  already 

known:  they  have  actually  been  encountered  in  practice. Other  parts  came  into 

being  on  the  basis  of  estimates  and  the  opinion  of  specialists.  But  could  these 

hypotheses also be used as a basis for influencing?  We found that the hypotheses 

have  not  come  any  further  than  a  “sheet  of  patient  paper”.   Application  of  the 

hypotheses and an analysis of what surfaces after the application is a condition for 

judging their final strength and whether they are (accurately) able to separate the 

Bad (and their behaviour) from the Good.  On the other hand, not infrequently are 

policy  choices  based  on  weaker  ideas  about  connection  and  behaviour  and 

criminality  than  are  presented  in  the  hypotheses.  So,  on  its  own,  a  simple 

hypothesis can already emanate a certain power of persuasion, which could give an 

impulse  to  the  various  policy  processes.  The  hypothetical  character  of  the MO‐
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descriptions and of the role complexes already has an influencing effect, in spite of 

the fact that testing has not even taken place. 

Their effects  arise  from  the plausibility of what  is  stated  in  the hypotheses. This 

development  is not  limited to the policy process. At the time of the research, the 

field had already started working with  these various  ideas, eager as professionals 

are  to  try  out  new  things  and  eager  as  they  are  to want  to  get  a  grip  on  the 

capricious reality of cybercrime. 

 

Besides this direct influence on policy and implementation, it seems that this type 

of thinking in MO‐elements, the variations involved and thinking in role complexes 

of offenders and victims contributes  to ordering  the many  fragmented  insights.  It 

could be seen as a form of cumulative knowledge. Every new case or manifestation 

could  be  compared  to  it  and,  as  far  as  newly  proven MO’s  are  concerned,  they 

could be incorporated. 

The same is true for associations which arise, as a result, about alternative MO’s or 

as a result of the possibilities of misusing new  internet related developments. It  is 

easy to use an MO‐scheme or role complex to literally post the ideas one has about 

barriers or  interventions,  so  that one can also  see on which parts of  the process 

these  sort of measures have a grip and on which  they do not. To prevent  these 

ideas  becoming  arbitrary,  they  have  to  be  based  on  other  hypotheses,  at  least; 

namely, on the assumed relationship between measure and effect. 

The second part of the methodology, which was not carried out  in full, supervises 

the forming, the application and testing of these kinds of intervention hypotheses. 

 

Research restrictions 

The  lack  of  actual  international  contact  has  proven  to  be  a  handicap  for  the 

research. As often  as possible,  an  attempt was made  to  compensate  for  this by 

tapping  human  interfaces  within  the  Netherlands  for  their  knowledge  of  the 

situation  and  the  developments  elsewhere.  But  that  has  its  restrictions.  Not 

everything  is  known  and, moreover,  the  knowledge was  acquired  from  a Dutch 

perspective. Direct contact with sources  is therefore of essential  importance, also 

because  the ability  to  change  the original  source data  into hypotheses useful  for 

problem solving  in an  inventive way,  is not everyone’s gift.   Because of this cases 

were missed which should certainly have been completed  in a  testing phase. The 

Dutch  perspective  will  also  work  restrictively  towards  the  future  because  how 

responsible  does  the Netherlands  feel  and  could  it  feel  for  those  parts  of MO’s 

which do not entirely belong to the Dutch territory? 

 

Critical success factors of the research methodology 

As it is, the applied research methodology is nothing but a basic form of conducting 
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research. What  is extraordinary and difficult about  it  is  that an attempt has been 

made  to  give  a  hypothetical  answer  to  what  is  considered  as 

intangible/incomprehensible, not  just  an  arbitrary  answer but one  that  fits  in or 

connects to the knowledge one already has and which could, at least, be given the 

predicate “plausible”. One first obvious condition  is that one  is able to coherently 

present the knowledge acquired, for example, from the many investigation studies 

which were executed in probably different surroundings. This research has proven 

that  this  is what  is  lacking.    Judicial,  as well  as non‐judicial organizations usually 

have a casuistic attitude. The moment one case  is solved they are off to the next 

case. 

 

Moreover, not every case  is suitable to base hypotheses on. Investigation services 

understandably  tend  to  publish  extraordinary  cases,  especially  those with which 

they  also  illustrate  their own  expertise: we managed,  again,  to  round off  a  case 

with  so many  (new) aspects,  successfully. The FBI press  releases are a very  clear 

example  of  this  attitude.  It  is  especially  the  extraordinary  or  a‐typical  character 

which makes these cases so unique that they cannot be generalised, while that  is 

really the intention of the followed methodology: investigating cases which answer 

to a certain generic pattern and not  just  investigating the one case with that very 

specific  pattern. Without  any  exceptions, working with  hypotheses  seems  to  be 

welcomed profusely by representatives  in the  field because of their characteristic 

as  the  accumulation of  knowledge.   One  recognizes one’s own  casuistic  attitude 

and sees great advantage in accumulating knowledge from various cases, to be able 

to end up at the front of cyber problems (pro‐active).    

Everyone who contributes to the  forming of the hypotheses should also have the 

final  hypothesis  at  his  disposal  in  order  to  be  able  to  experience  the  feeling  of 

exchange. But the question sent along with the respondents is also very clear: who 

is going to do it? 

 

Research and action research 

The  research  started  as  an  action  research,  in  which  a  limited  number  of 

hypotheses serving as starting points would rapidly proceed to the actually applying 

and testing of these hypotheses in daily practice, in order to, afterwards, reject the 

proven  insights of the hypotheses or extend them  into other hypotheses founded 

on  new  insights.  In  the  end,  the  research  had  more  consequences  than  was 

originally  accepted  because  of  which  the  actual  application  and  testing  of  the 

hypotheses did not  took place. Postponing  the application and  the  testing carries 

the risk of hypothesis after hypothesis being piled up and the insecurity, as the pile 

grows higher and higher, keeps  increasing.    If,  in the end,  it appears that the first 

hypothesis has to be rejected, than this also has far reaching consequences for all 
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the hypotheses based on this first one. Moreover, reality just keeps on developing, 

certainly  in the case of cyber space, with the risk that once we are at the point of 

applying and testing a hypothesis, the MO has already evaluated. That  is why the 

hypotheses in this rapport are, as often as possible, presented as start hypotheses 

on an equally low level in an imaginary hierarchy, with a slight mutual dependency. 

Shortcycle  development,  application,  testing  and  continuing  to  develop  the 

hypotheses is a very important recommendation for the use of this methodology. 

 

MO‐description and role complexes 

The use of descriptions of actual and/or  imaginary presupposed modus operandi 

and of role complexes  is essential  for the methodology.   As more hypotheses are 

applied and have actually been tested, the MO‐ and role models adopt the form of 

knowledge.  When  this  knowledge  is  subsequently  made  operational  in 

investigation  methodologies,  it  will  be  advantageous  to  the  battle  against 

criminality. MO‐models and  role  complexes  in  their ultimate  form are not only a 

reflection  of  cumulative  knowledge  (evidence  based),  but  also  a  conditional 

necessity  for  developing  new  hypotheses.  To  be  able  to  assess  whether 

hypothetical  interpretations  of  blank  spaces  in  the  process  of  criminality  are 

plausible,  one will want  to  review  the  entire  process.  The  same  holds  true  for 

certain presupposed roles and behaviour characteristics of offenders who one will 

also want  to place within  the perspective of a  total  role complex,  in order  to get 

some  feeling  for  relevance  and merit  of  investigation.  For  one  who  is  entirely 

unfamiliar  with  the  business  process  of  a  phisher,  a  hypothesis  about  internet 

marketeers will also come entirely out of the blue. 

 

The use and keeping up‐to‐date of an MO‐description (as complete as possible) and 

of role complexes prevents, moreover, that the focus  is only on parts of a modus 

operandus which take place in the Netherlands .  By looking at the complete story 

one also gets a different perspective of one’s own territorialism.   Perhaps  (other) 

ideas will  arise  about  how  the  battle  against  criminality  could  be  served with  a 

certain approach in a certain country of source, and vice versa. The length of one’s 

own  criminal  justice  arms  is  most  probably  a  lot  less  decisive  than  the  early 

signalling or intervention by private parties abroad. 

 

Hypothesis application and hypothesis testing 

The moment a hypothesis is applied and a number of people or activities appear to 

fit, does not mean that it has been tested.  Not until it is determined, at the hand of 

the elements of that population, whether and to what extend they actually relate 

to  what  the  hypothesis  means  to  indicate,  can  we  speak  of  testing,  with  the 

rejection  and/or  support  of  the  hypotheses  as  a  final  result.  When  using  the 
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methodology  it  is of  the utmost  importance  to differentiate between application 

and testing. Is the result of an application of a hypothesis of  little use on  its own? 

No, because when one realizes on what many of the choices for policy or measures 

are based, then those are, more often than not, vaguer  ideas than those that are 

the result of the development of a hypothesis.  For police purposes, that could be 

of great importance. 

 

The “National Infrastructure against Cybercrime” 

The ideas about the National Infrastructure Cybercrime, such as were placed on the 

horizon as a vision by  the NPAC  (Faber, Mostert & Oude Alink, 2006), are geared 

(freely translated) towards three questions: 

- Does sharing information between parties have added value?  And, if so,  

- Is  institutionalization of  this sharing of  information while retaining  the added 

value, necessary, and if so 

- In what way should this institutionalization preferably take place? 

 

In the core, The NICC action research could be traced back to these questions. To 

see whether by  already  acting,  temporarily,  according  to  the perspective on  the 

horizon, answers to these questions could also be generated. This report  is about 

the phase  in which the factual action has not taken place yet. Nevertheless, there 

are a few connotations to be made on the basis of the results of the research. 

 

In  the  first  place,  it  appears  that  the willingness  to  actually  co‐operate  (sharing 

knowledge and  information) on the technical executing  level and with the people 

who are directly involved, is high. The realization that this co‐operation could result 

in something,  is more  than present, also because  the professionals  (on  this  level) 

see  the  concrete  result  of  this  co‐operation  in  terms  of  caught  offenders, 

prevention of attack or  less financial disadvantage for victims.    Institutionalization 

of this co‐operation is not what it is primarily about, on that level.  The wish to co‐

operate does not seem to be determined so much by the social or organizational 

return either, but rather by two factors especially:  

- the  professional  drive  to  want  to  sink  one’s  teeth  into  ever  renewing, 

technically challenging questions, 

- indignation  about  the  fact  that  there  are  criminals  who  dare  to  dirty  the 

domain of the  respective professional. 

 

The strength of the co‐operation on the basis of  interest and  indignation  is that  it 

happens as a matter of course, even  if the parties  involved have only known each 

other  for a short time. Structuring the co‐operation at this  level will probably shy 

people off, also because,  in doing so, the formal accountability for what one must 
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do within this co‐operation and what one should not do  is broadened. Moreover, 

this responsibility goes much further and is much broader than the context of one’s 

own  function or organization.    Structuring will  turn out  to be a  result of  the  co‐

operation which increased through practical experience, rather than that it is about 

a yet to be designed start situation. 

 

In  the  second  place, we  found  that, with  hardly  any  exception,  all  parties with 

whom we  spoke  and  co‐operated  quite  intensively  view  the  virtual world    from 

their  own  (somewhat  small)  perspective.    This  study  proves  that,  for  example, 

insight  into  the MO’s  of  spam  and  phishing  could  be  of  great  use  in  the  battle 

against advance‐fee  internet fraud and that,  in reverse, knowledge about  identity 

theft and fraud within this form of cybercrime could be of importance in the battle 

against phishing. The limited perspective of the involved parties, strongly coloured 

by  their  own  core  task  and  underlying  interests,  prevents  that  knowledge  from 

various domains and criminality themes is actually gathered in this way. In or above 

the parties, there is no active function from which one could have a holistic view of 

the total field of cybercrime (and non‐cybercrime) and from which one could find 

the connections,  indicate  the overlaps or know how  to generate  the generic and 

exchangeable knowledge. 

 

In  the  third  place,  we  approach  the  three  questions  in  a  more  abstract‐

philosophical way. Both the real world and  the virtual world are  the result of  the 

years  and  years  of  interacting  action  and  interaction  without  there  being  any 

central direction. Our  society apparently  stays  “in  control”  in  the  same way as  it 

was created and  is being created:   as sum of all sorts of actions and  interactions 

which, collectively,  lead  to a certain  level of well‐being, usually without aiming at 

express control; often  in such a way and so  interrelated  that  it   causes    the daily 

continuing  process  of  interaction.  Their  exact  contribution  to  “control”  can  no 

longer be traced but it  certainly has effect. It is only a small shift of paradigm to not 

only see the entire picture of interactive mechanisms as the reason for which way 

the wind will blow  in  the Netherlands but also as  condition  for maintaining    this 

situation and its continuous development.  In present society there is no longer one 

exclusive party which can completely control the developments, even if we make it 

appear as if this is so. In order to maintain this state of “control” the function of the 

investigation  is actually no  longer designated to the police only. This  function has 

been distributed across  society, often  implicitly and  sometimes explicitly, even  if 

specific  tasks  are,  of  course,  also  designated  to  and  reserved  for  specific 

organizations.  When  we  connect  this  view  with  the  above  mentioned  third 

question,  particularly,  then  the  institutionalization  of  the  approach  towards 

cybercrime,  in  the gist of designating certain  information  to a  specific group, will 
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have  little effect.   A choice  like  this would not be contingent with  the underlying 

analysis.  In  the mean  time, we also  stated,  that  there are a  few  functions which 

view the world of connection within the domain of cybercrime, for example, from a 

more  holistic  perspective. When we  add  this  to  the  experienced  feeling  of  the 

added value of  sharing  information on  the professional  level,  in any case,  then a 

more  fitting  idea,  closer  to  the  characteristics  of  cybercrime,  is  obvious.  A  few 

people  are  necessary  (and  that  is  not  the  same  as  an  organization) who  focus 

continuously,  from  a  holistic  point  of  view,  on  the  connection  between mutual 

forms  of  cybercrime  and  classic  criminality,  doing  nothing  but  generating 

hypotheses  by  which  executing  professionals  in  the  various,  more  focussing, 

organizations are  triggered   and take off with  the  idea. Apart  from  inventiveness, 

the  strength  of  these  few  people  should  be,  especially,  that  they  are  able  to 

translate the holistic points of view  into the core tasks of the organizations which 

should, and probably have to, be able to do something with them. In the functional 

approach of  this  study  it  is  fitting  to  state  that  the organizational positioning of 

these people  is not  really  important.  It  is  the  actual  function which matters  and 

which, for example, can also be proven from everyone’s individual anchoring in the 

various organizations in the field.   

 

‘The proof of the pudding is in the eating” 

Even if hypotheses are also useable independently they are meant to be utilized in 

the form of search strategies and to be tested on the basis of the acquired results. 

The  HDI67‐methodology  goes  further  than  the  five  taken  steps  and  includes  the 

testing of the hypotheses  in actual practice and the continued bringing up to date 

of  the developed hypotheses by means of  feed‐back, as well as  the development 

and the application of matching  interventions.  It  is actually part and parcel of the 

forming  of  hypotheses  that  these  steps  are  taken.    Contingent  with  the 

characteristics of  the  internet and  internet related criminality,  it  is recommended 

to  do  this  from  a  simple  flexible  structure  consisting  of  a  core  of  holistic  and 

inventive hypotheses developers and making use of the professionals  in the  field. 

This can  take place via  the  information  interchange  idea of  the NICC,  though  the 

parties should not only be brought together on the basis of similar vulnerabilities or 

threats but also around hypotheses and the available arsenal for investigation and 

intervention.  The  involvement  of  these  parties  could  vary  with  the  content 

described by the respective hypothesis and the necessary sources of data needed 

for testing. 

In order to avoid that all sorts of preconditions need to be fulfilled and that a lot of 
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data has to first flow though the internet before application can take place, perhaps 

an experimental base will offer the Police and Public Prosecution a chance to hitch 

a ride, with the condition that the orientation from these experimental projects  is 

broader  than  just  on  criminal  investigation  and  persecution  exclusively,  because 

otherwise  they will  not  be  able  to  handle  a  large  part  of  the  hypotheses which 

explore private domains.     
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IV. Toelichting op rol- en actor gerelateerde 
gegevensbronnen 

 

Bijlage V tot en met X bevatten tabellen waarin de vindplaatsen van kenmerken van 

daders zijn opgenomen. Deze Bijlage IV bestaat uit een toelichting op de tabellen. 

Aan  elk  van  de  drie  beschreven  vormen  van  cybercrime  zijn  twee  afzonderlijke 

bijlagen gewijd. Afhankelijk van het aantal daderrollen dat ze bevatten, zijn tabellen 

in delen gesplitst.  

 

Opbouw van de tabellen 
De eerste kolom van de tabellen bevat verschillende soorten kenmerken die  in de 

naastliggende  kolommen  voor  elk  van de onderscheiden  rollen  zijn  voorzien  van 

hun mogelijke  vindplaatsen.  De  tweede  kolom  bevat  generieke  vindplaatsen  of 

gegevensbronnen die op iedere rol in de kolommen er naast van toepassing kunnen 

zijn.  Deze  kolommen  zelf,  bevatten  vindplaatsen/gegevensbronnen  die  specifiek 

zijn voor een bepaalde rol. De gegevensbronnen kunnen als basis dienen voor het 

toetsen van deelhypothesen waarin het desbetreffende daderkenmerk voorkomt. 

Nemen we de vervalser in een 4.1.9‐scam als voorbeeld, dan is aangenomen dat er 

een grote kans bestaat dat het  iemand  is met een grafische achtergrond, waarbij 

die achtergrond o.a. mogelijk is af te leiden uit gegevensbronnen als ‘yellow pages’, 

studentenregistratie of branchevereniging. 

 

Soorten daderkenmerken 
De daderkenmerken zijn  in twee hoofdsoorten verdeeld: rol‐gerelateerd en actor‐

gerelateerd. Rol‐gerelateerde kenmerken hangen samen met de rol of  functie die 

iemand binnen een modus operandus van cybercrime vervult, en staan  los van de 

persoon  die  deze  rol  inneemt.  Actor‐gerelateerde  kenmerken  staan  juist  in  de 

relatie tot de persoon en zijn niet specifiek voor een bepaalde rol. 

 

Rolgerelateerde daderkenmerken 
De  rolgerelateerde  kenmerken  zijn op hun beurt onderverdeeld  in onderstaande 

vijf subcategorieën. 

 

Delictgedrag 

Onder  delictgedrag  zijn  kenmerken  opgenomen  van  het  criminele  gedrag  dat 

typerend wordt verondersteld voor een bepaalde rol. De volgende kenmerken zijn 

onderscheiden met  een  toelichting  op  wat  er  onder  is  verstaan,  waarbij  in  de 

tabellen  de  gegevensbronnen/vindplaatsen  zijn  opgenomen  die  behulpzaam 
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kunnen zijn bij de detectie van deze kenmerken. 

 

 Centrale handeling: de belangrijkste activiteit waaruit het delictgedrag bezien 

van de rol bestaat.  

 Primair  delict:  het  vanuit  de  rol  te  definiëren  dominante  delict  waarop  de 

centrale handeling uiteindelijk is gericht. 

 Steundelict: onrechtmatige handelingen die  inherent  zijn aan het plegen van 

het primaire delict. 

 Associatiedelict:  een  paralleldelict  dat  geen  directe  relatie  heeft  met  het 

primair  delict, maar  gezien  de  overeenkomende  kenmerken  een  grote  kans 

maakt om ook door de roldrager te worden gepleegd. 

 Embryonaal delict: delicten die aan het plegen van het primair delict zijn vooraf 

gegaan en daarvoor de leerschool hebben gevormd.  

 Verdringingsdelict: delict gepleegd ter bescherming van het primair delict. 

 Antecedenten:  eerdere  ter  kennis  van  toezicht,  opsporing  en  vervolging  ter 

kennis gekomen onrechtmatige handelingen. 

 Misbruik  van: het mechanisme waarvan  de  roldrager  zich  bedient waardoor 

diens handelen niet als onrechtmatig opvalt. 

 Object: het voorwerp waarmee de onrechtmatige handeling wordt gepleegd of 

dat  de  onrechtmatige  handeling  oplevert  en  door  anderen  kan  worden 

gebruikt voor het plegen van andere onrechtmatige handelingen. 

 Subject: het slachtoffer waarop de roldrager zich richt. 

 Techniek: de toegepaste methodiek waarvan de roldrager zich bedient. 

 Professionaliteit: het kennis‐ en ervaringsniveau in relatie tot de rol. 

 Resultaat/opbrengst:  wat  de  onrechtmatige  handeling  voor  de  roldrager 

oplevert. 

 Acquire profit: hoe opbrengsten naar de roldrager toevloeien. 

 Hoofdrollen:  nevengeschikte  rollen  die  ook  zelfstandig  door  de  roldrager 

kunnen worden vervuld. 

 Rol(len)  medepleger:  ondergeschikte  aanvullende  rol(len)  die  naast  zijn 

primaire rol ook door de roldrager worden vervuld. 

 Organisatiegraad:  de  mate  waarin  het  onrechtmatige  handelen  vanuit  een 

specifieke  rol  noodzakelijk  samenhangt met  het  onrechtmatig  handelen  van 

anderen in hun specifieke rollen. 

 Witwassen:  op  welke  manier  vanuit  een  rol  geld  wordt 

doorgesluisd/witgewassen. 

 

Internetgedrag (statisch) 

Het internetgedrag is gesplitst in statisch gedrag en dynamisch gedrag. Het statisch 
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gedrag  doet  zich  voor  ongeacht  of  iemand  online  is  of  niet.  Bijvoorbeeld  de 

accounts die  iemand er op nahoudt, het  type  internetabonnement, profielen etc. 

Niet  limitatief,  zijn  verschillende  elementen  van  dat  statische  internetgedrag 

onderscheiden 

 

 Hosting: hoe en op welke server een website wordt ‘gedraaid’. 

 Storage: waar bestanden zijn opgeslagen. 

 Accounts:  lidmaatschappen  en  abonnementen  op  fora,  social‐networksites 

etc.). 

 Functionaliteit: het type internetfunctionaliteit dat men ter beschikking heeft. 

 Profielen:  sets  van  samengestelde  sociaaldemografische  gegevens  die  de 

‘uniciteit'  van een gebruiker uitdrukken. 

 Identiteit: de  identiteit die  is gebruikt bij het aangaan van abonnementen en 

accounts.  

 IP‐adres: het IP‐adres waaronder connectie met het internet plaatsvindt. 

 

Internetgedrag (dynamisch) 

Het  dynamisch  internetgedrag manifesteert  zich  zodra  iemand  daadwerkelijk  op 

het internet actief is. Een aantal elementen van dat dynamische gedrag. 

 

 Identiteit: de noemer waaronder een roldrager zich op het internet beweegt. 

 Online‐tijd:  de  intensiteit,  de  frequentie  en  de  tijdstippen  waarmee  een 

bepaalde rol daadwerkelijk op internet actief is. 

 Chatgedrag: een bepaalde vorm van chatten die  typerend wordt geacht voor 

een bepaalde rol (alleen luisteren…). 

 Surfgedrag: fora en sites die vooral worden bezocht, maar ook proxyservers. 

 Download: wat bezien vanuit de  rol vooral aan bestanden  (type en omvang) 

wordt binnengehaald en hoe dat plaatsvindt (FTP). 

 Upload: wat bezien vanuit de rol vooral aan bestanden (type en omvang) wordt 

verzonden en hoe dat plaatsvindt (FTP). 

 Interesse: bredere belangstelling die logisch samenhangt met het type rol. 

 Zoektermen:  het  type  specifieke  bij  zoekmachines  ingevulde  termen  dat  in 

relatie staat tot de rol. 

 Bandbreedte: de hoeveelheid data die per  tijdseenheid wordt geconsumeerd 

(up‐ en downstream). 

 

Hardware(‐gebruik) 

Sommige rollen onderscheiden zich door de hardware die nodig/wenselijk  is voor 

het vervullen van de rol.  
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 Configuratie: de combinatie van specifieke hardware onderdelen. 

 Randapparatuur: hoogwaardige printer, stempelmachine, hologram schrijver. 

 Protectie: de mate van gekozen afscherming via proxyservers, firewalls. 

 Storage: de apparatuur voor dataopslag. 

 Computerlocatie:  de  plaats  waar  het  eigen  werkstation  waarmee men  zich 

toegang tot het internet verschaft, zich bevindt. 

 Telefoon: het soort telefoon, abonnement. 

 

Softwaregebruik 

Tot slot kunnen rollen zich laten typeren door software die nodig/wenselijk is voor 

het vervullen van de rol.  

 

 Protectie: de afscherming door middel van encryptie, wissen van schijven etc.). 

 Applicatie:  specifieke  bij  de  rol  passende  applicaties  (game‐development, 

beeldmontage). 

 Naslag:  naslagwerken  (hard  copy  of  digitaal)  behorende  bij  software  of  de 

rolvervulling. 

 

Actor gerelateerde daderkenmerken 
Actor  gerelateerde  kenmerken  zeggen  iets  van  de  dader  als  persoon.  Daardoor 

indiceren  ze  per  definitie  minder  voor  betrokkenheid  bij  onrechtmatige 

handelingen. Vijf categorieën van actorkenmerken zijn onderscheiden. 

 

Sociaaldemografisch 

Hieronder zijn begrepen de demografische kenmerken waarmee men als lid van de 

bevolking  deelneemt  aan  het  sociaal/maatschappelijk  verkeer  en  die men  deels 

door middel  van  die  deelname  heeft meegekregen  of  verworven  zoals  geslacht, 

leeftijd, etniciteit, nationaliteit, verblijfplaats, of opleidingsniveau. 

 

Sociaalpsychologisch 

Dominante  gedachten,  gevoelens  en  gedragingen  die  kenmerkend  zijn  voor  een 

actor  en  de  wijze  waarop  die  door  anderen  of  door  gebeurtenissen  worden 

beïnvloed, en beïnvloedend werken op anderen en de interactie met hen. 

 

Sociaaleconomisch 

De  wijze  waarop  in  het  bestaan  en  welvaart  wordt  voorzien,  en  wordt 

deelgenomen aan het economisch verkeer. 

 

Sociaal‐cultureel 
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Deelname  aan het maatschappelijk  verkeer door middel  van  vrije  tijdsbesteding, 

activiteiten buiten het werk, deelname aan verenigingen, en de mate van  sociale 

cohesie waaraan dat bijdraagt. 

 

Crimineel historisch 

Onder rolgerelateerde kenmerken werden antecedenten genoemd die logisch 
samenhangen met het vervullen van een bepaalde rol. Criminele historie verschilt 
daarvan op twee manieren. In de eerste plaats hoeft die historie niet ter kennis te 
zijn gekomen van de bevoegde autoriteiten wat voor antecedenten wel geldt. In de 
tweede plaats hoeft het historische criminele gedrag geen relatie te hebben naar 
een specifieke rol. 
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V.  Gegevensbronnen phishing: actor-gerelateerd 
Deel 1 
Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Sponsor Spammer Malware distributor Hacker Inside-employee 

Sociaal demografisch           

Sekse Money transfer agent, 
FIU, social-
networksite, GBA, 
accesprovider, 
telecomprovider 

Branchevereniging, KvK Branchevereniging, KvK Forum, nieuwsgroep Forum, nieuwsgroep Linkedin 

Leeftijd Money transfer agent, 
FIU, GBA, social-
networksite 

Branchevereniging, KvK Branchevereniging, KvK    Linkedin 

Kennis IBG, Schoolbank.nl Bedrijfswebsite, Linkedin Bedrijfswebsite, 
Linkedin 

Forum, nieuwsgroep Forum, nieuwsgroep, 
rent a coder 

Linkedin 

Ervaring  Bedrijfswebsite, Linkedin Bedrijfswebsite, 
Linkedin 

Forum, nieuwsgroep Forum, nieuwsgroep, 
rent a coder 

Uitzendbureau, 
Linkedin 

Professie  Branchevereniging, Yellow 
pages, KvK 

Branchevereniging, 
yellow pages, KvK 

Forum, nieuwsgroep Forum, nieuwsgroep, 
rent a coder 

Uitzendbureau, 
Linkedin 

Branche   Yellow pages, KVK Yellow Pages, KvK, 
branchevereniging 

   Uitzendbureau, 
Linkedin 

Etniciteit          
Land van verblijf Telecomprovider, 

accessprovider, 
cellphone-provider 

Creditcard org. Creditcard org.     

Sociaal psychologisch           

Eigenschappen Keuring mil. Dienst, 
social-networksite 

       Assessment, 
recruiter 

Stoornis          

Drijfveer Money transfer agent, 
FIU, IND, Currence, 
Equens, bank, BKR, 
kadaster 

Who-is, RDW, creditcard 
org., faillissementsvonnis 

Who-is, RDW, 
creditcard org., 
faillissementsvonnis 

Forum, nieuwsgroep Forum, nieuwsgroep KvK, BKR, RDW 

Interesse  Amazon.com, 
Google, TV-provider, 

 Who-is Who-is Forum, nieuwsgroep, 
Limewire, Torrents 

Forum, nieuwsgroep, 
Limewire, Torrents 
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Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Sponsor Spammer Malware distributor Hacker Inside-employee 

Tijdschrift-uitgever 

Eigenwaarde Social-networksite        Arbo-dienst 

Sociale positie Social-networksite, 
internet, twitter 

Serviceclub, Linkedin, 
giften, Belastingdienst, 
sponsoring 

Serviceclub, Linkedin, 
giften, Belastingdienst, 
sponsoring 

   Serviceclub, 
Linkedin, giften, 
Belastingdienst 

Sociaal economisch           

Identiteit Telecomprovider, 
bestakstingdienst, 
creditcard org. 

Faillissementsvonnissen, 
who-is 

Webmoney, money 
transfer agent, FIU 

Webmoney, money 
transfer agent, FIU 

Webmoney, money 
transfer agent, FIU 

Vakorganisatie 

Opleiding IBG, schoolbank.nl         

Inkomstenbron Belastingdienst, 
credit-card org., 
Equens, bank, 
salarisverwer-kers, 
Currence 

Webmoney, money 
transfer agent, FIU 

 Webmoney, money 
transfer agent, FIU 

 Webmoney, money 
transfer agent, FIU 

Webmoney, money 
transfer agent 

 

Functie Internet, Linkedin         

Inschrijvingen Internet, bank, social-
networksite, RDW, 
nutsbedrijf, twitter 

Yellow pages, KvK, 
serviceclub, branche-
vereniging 

Yellow pages, KvK, 
serviceclub, branche-
vereniging 

 Yellow pages, KvK, 
branche-vereniging, 
Limewire 

Hackerscongres, 
forum, OV-kaart, 
Limewire 

Vakorganisatie 

Arbeidsverleden Internet       Uitzendbureau UWV, vakorganisatie 

Sociaal cultureel           

Vrije tijdsbesteding Amazon.com, TV-
provider, bibliotheek, 
videotheek 

Golflicentie  Golflicentie     

Rol religie/kerk          
Criminele historie           

Veroordeling JDS, Politie, BOD, 
Europol, KMar 

 BIBOB, toezichthouder BIBOB, toezichthouder Toezichthouder   
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Deel 2 

Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Scriptkiddy Address-supplier Botnet herder Scout Toolsupplier 

Sociaal demografisch           

Sekse social-networksite, 
GBA, accesprovider, 
telecomprovider, 
forum, nieuwsgroep 

IBG Creditcard org.    

Leeftijd GBA, social-network-
site, forum, 
nieuwsgroep 

       

Kennis ISP, IBG, 
Schoolbank.nl 

   Forum, nieuwsgroep, 
rent a coder 

Forum, nieuwsgroep Forum, nieuwsgroep, 
shareware-site 

Ervaring Forum, nieuwsgroep Shareware-site, 
gamingsite 

  Rent a coder  Forum, nieuwsgroep 

Professie ISP, forum, 
nieuwsgroep 

Rent a coder  Rent a coder  Shareware-site, rent a 
coder 

Branche Forum, nieuwsgroep     Shareware-site Rent a coder Shareware-site 

Etniciteit          
Land van verblijf ISP, Telecomprovider, 

accessprovider, 
cellphone-provider 

  Webmoney, 
creditcard org., 
Equens, Currence, 
billing company 

Webmoney, billing 
company 

 Webmoney, Equens, 
Currence, billing 
company 

Sociaal psychologisch           

Eigenschappen Keuring mil. Dienst, 
social-networksite 

Reclassering, 
Jeugdzorg, 
verslavingszorg 

      

Stoornis          

Drijfveer BKR Rent a coder Webmoney, 
creditcard org., 
Equens, Currence, 
billing company 

Webmoney, Equens, 
Currence, billing 
company 

Rent a coder Webmoney, Equens, 
Currence, billing 
company 

Interesse Amazon.com, Google, 
TV-provider, forum, 
nieuwsgroep, 
Limewire, torrents 

I-tunes    I-tunes  
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Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Scriptkiddy Address-supplier Botnet herder Scout Toolsupplier 

Eigenwaarde Social-networksite         

Sociale positie Social-networksite, 
internet 

  Serviceclub     

Sociaal economisch           

Identiteit Telecomprovider, 
Belastingdienst, 
creditcard org. 

    Webmoney, money 
transfer agent, FIU 

 Webmoney, money 
transfer agent, FIU 

Opleiding IBG, schoolbank.nl         

Inkomstenbron Belastingdienst, credit-
card org., Equens, 
bank, salarisverwer-
kers, Currence 

    Webmoney, money 
transfer agent 

 Webmoney, money 
transfer agent, FIU 

Functie Internet, Linkedin         

Inschrijvingen Internet, bank, social-
networksite, RDW, 
nutsbedrijf 

NS/OV-kaart Yellow pages, KvK, 
serviceclub, branche-
vereniging 

 NS/OV-kaart Yellow pages, KvK, 
branche-vereniging 

Arbeidsverleden Internet Uitzendbureau    Uitzendbureau   

Sociaal cultureel           

Vrije tijdsbesteding Amazon.com, TV-
provider, bibliotheek, 
videotheek, Limewire 

        

Rol religie/kerk         
Criminele historie           

Veroordeling JDS, Politie, BOD, 
Europol, KMar 

Reclassering, 
Jeugdzorg, 
verslavingszorg 

BIBOB (RIEC’s)     
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Deel 3 

Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Translator Webdesigner Mule recruiter Mule  

Sociaal demografisch           

Sekse Bank, social 
networksites, GBA 

Webmoney, 
creditcard org., Billing 
company 

Webmoney, creditcard 
org., billing company 

Webmoney, creditcard 
org., billing company 

Money transfer agent, 
FIU, UWV 

 

Leeftijd GBA       Money transfer agent, 
FIU 

 

Kennis IBG, Schoolbank.nl     Jobapplicationsite, 
uitzendbureau 

Uitzendbureau, 
jobapplicationsite 

 

Ervaring     Forum,bedrijfsite, rent a 
coder 

  Uitzendbureau  

Professie    Yellow pages, KvK, 
branchevereniging 

    

Branche KvK, Yellow pages     Jobapplicationsite    

Etniciteit Politie, GBA         
Land van verblijf Telecomprovider, 

Money transfer agent, 
FIU, Kmar, IND, 
Douane, Politie 

        

Sociaal psychologisch           

Eigenschappen Keuring mil. dienst       Reclassering, 
Jeugdzorg, 
verslavingszorg 

 

Stoornis GGZ       Reclassering, 
Jeugdzorg, 
verslavingszorg 

 

Drijfveer Money transfer agent, 
FIU, IND, Currence, 
Equens, bank 

      BKR  

Interesse  Amazon.com, Google, 
TV-provider 

 Limewire, torrents       

Eigenwaarde  GGZ       Reclassering, 
Jeugdzorg, 
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Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Translator Webdesigner Mule recruiter Mule  

verslavingszorg 

Sociale positie  Social networksites    Forum, nieuwsgroep     

Sociaal economisch           

Identiteit Telecomprovider       Moneytransfer agent, 
FIU 

 

Opleiding IBG, schoolbank.nl         

Inkomstenbron Belastingdienst, 
Equens, 
salarisverwerkers, 
bank, Currence 

Webmoney, 
creditcard org., billing 
company 

Webmoney, creditcard 
org., billing company 

Webmoney, creditcard 
org., billing company 

Moneytransfer agent  

Functie Internet, Linkedin         

Inschrijvingen KvK, Yellow pages, 
Internet, hypotheek-
register 

   Yellow pages, KvK   NS/OV-kaart, UWV  

Arbeidsverleden Internet      Uitzendbureau Uitzendbureau, UWV  

Sociaal cultureel           

Vrije tijdsbesteding Amazon.com, TV-
provider, bibliotheek, 
videotheek 

 Limewire       

Rol religie/kerk          
Criminele historie           

Veroordeling JDS, Politie, Europol       Reclassering, 
Jeugdzorg, 
verslavingszorg 
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VI. Gegevensbronnen phishing: rol-gerelateerd 
Deel 1 

Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Sponsor Spammer Malware distributor Hacker Inside employee 

Delictgedrag           

Centrale handeling IRC, ISP, spamfighter Bedrijfsite, forum, 
billing company, 
money transfer 
agent, webmoney, 
who-is 

Forum, bedrijfsite, 
billing company, 
toezichthouder, money 
transfer agent, 
webmoney 

Forum, bedrijfsite, 
billing company, money 
transfer agent, 
webmoney 

Forum, billing company, 
money transfer agent, 
webmoney 

Moneytransfer agent 

Primair en steundelict  BOD, Politie, ISP  IRC, toezichthouder, 
spamfighter 

IRC, anti-spyware tool 
supplier 

Reclassering, IRC  

Associatiedelict BOD, Politie Who-is Who-is     

Embryonaal delict BOD, Politie         

Verdringingsdelict BOD, Kmar, Politie       Forum  

Misbruik van ISP, IRC, 
telecomprovider 

Spamfighter Spamfighter Spamfighter  Spamfighter 

Object spamfighter   Adspace-provider Adspaceprovider   

Subject IRC, ISP Adress-supplier Adress-supplier Adress-supplier, 
toolsupplier 

Toolsupplier  

Techniek IRC, forum, ISP, 
spamfighter 

Toolsupplier Toolsupplier Toolsupplier Forum, nieuwsgroup, 
toolsupplier 

 

Professionaliteit ISP Toolsupplier Toolsupplier, 
branchevereniging, 
bedrijfsite, yellow 
pages, KvK 

Toolsupplier Forum, nieuwsgroep  

Resultaat/opbrengst Moneytransfer agent, 
FIU, bank, billing 
company, Equens, 
Currence 

Webmoney Webmoney Webmoney, creditcard 
org. 

Webmoney  
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Sponsor Spammer Malware distributor Hacker Inside employee 

Acquire profit Moneytransfer agent, 
FIU,  bank, billing 
company, Equens, 
Currence 

Webmoney, 
creditcard org. 

 Webmoney, creditcard 
org. 

Webmoney, e-bay, 
creditcard org., 
TNT/DHL/UPS, Douane 

Webmoney, e-bay, 
creditcard org., 
TNT/DHL/UPS, Douane

TNT/DHL/UPS 

Organisatiegraad ISP, social-networksite Bedrijfsite, yellow 
pages, KvK 

Bedrijfsite, yellow 
pages, KvK 

Bedrijfsite, yellow 
pages, KvK 

Forum, nieuwsgroep  

Witwassen Moneytransfer agent, 
FIU,webmoney, billing 
company, creditcard 
org., bank 

Kadaster, RDW Kadaster, RDW Kadaster, RDW e-bay, TNT/DHL/UPS Webshop, Douane, 
TNT/DHL/UPS 

Internetgedrag 
(statisch) 

          

Hosting ISP, backbone-provider, 
server-provider 

Company-server, 
lease org. 

 Company-server, lease 
org. 

Proxy-provider Proxy-provider Company-server 

Storage ISP, storage-provider, 
hardware-provider 

Company-server, 
lease org. 

Company-server, lease 
org. 

Company-server Proxy-provider Company-server 

Accounts IM-provider, Social-
networkprovider, ISP, 
webbased-mail provider, 
linkedin, accesprovider 

 Billing company  Forum, nieuwsgroep  

Functionaliteit ISP, applicationprovider, 
applicationsupplier 

Toolsupplier Toolsupplier Toolsupplier Toolsupplier  

Profielen  Social Networkprovider Linkedin Linkedin Linkedin Forum, nieuwsgroep  

Identiteit  ISP, social Network-
provider, telecom-
provider 

Who-is Who-is   Forum, nieuwsgroep  

IP-adres ISP, backboneprovider, 
IM, accessprovider, 
telecomprovider 

Who-is Who-is  Forum, nieuwsgroep Forum, nieuwsgroep  

Internetgedrag  
(dynamisch) 

          

Identiteit Telecomprovider,  ISP, 
billing company, 
creditcard org., access-
provider 

  Adress-supplier Adspace-provider Forum, nieuwsgroep  
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Sponsor Spammer Malware distributor Hacker Inside employee 

Online-tijd ISP, telecomprovider, 
access-provider 

        

Chatgedrag IRC, ISP, IM         

Surfgedrag ISP, Searchenige 
provider 

        

Download Telecomprovider, ISP, 
toolsupplier, 
accesprovider 

  Address-supplier, 
toolsupplier 

Toolsupplier Toolsupplier  

Upload Telecomprovider, ISP, 
accesporvider  

 Spamfighter Amazon, webshop, 
billing company, 
webmoney 

Webmoney  

Interesse ISP, search-engine-
provider 

      Amazon, webshop Amazon, webshop 

Zoektermen ISP, search-engine-
provider, amazon 

        

Bandbreedte Telecomprovider, ISP, 
backbone-provider, 
accesprovider 

  Spamfighter     

Abonnementen Billing company, ISP, 
application provider 

      e-bay  

Hardware-gebruik           

Configuratie Applicationsupplier, 
spyware-nodes 

  Hardware-supplier   Webshop  

Protectie Hardware-supplier Proxy-provider  Proxy-provider  Proxy-provider Proxy-provider  

Storage Hardware-supplier         

Computerlocatie ISP Lease org. Lease org.    

Telefoon Telecomprovider         

Software-gebruik          

Office Microsoft         

Specialistische 
applicaties 

Applicationsupplier Toolsupplier Toolsupplier Toolsupplier, 
applicationsupplier 

Toolsupplier, 
applicationsupplier 

 

Protectie ISP, Application-supplier Toolsupplier, proxy- Toolsupplier, proxy- Toolsupplier, proxy- Toolsupplier, proxy-  
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Sponsor Spammer Malware distributor Hacker Inside employee 

provider provider provider, anti-spyware 
toolsupplier 

provider 

 

Deel 2 

Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Scriptkiddy Address-supplier Botnet herder Scout Toolsupplier 

Delictgedrag         

Centrale handeling ISP, accesprovider Forum, nieuwsgroep, 
toolsupplier 

forum, billing 
company, money 
transfer agent, 
webmoney 

Nieuwsgroep, IRC, 
forum, billing company, 
money transfer agent, 
webmoney 

Forum, nieuwsgroep, 
rent a coder 

Nieuwsgroep, forum, 
billing company, money 
transfer agent, 
webmoney 

Primair en steundelict BOD, Politie, IM Reclassering, 
Jeugdzorg 

  Reclassering Financial institution   

Associatiedelict BOD, Politie, IM, 
accesprovider 

Toolsupplier Toolsupplier    Creditcard org. 

Embryonaal delict BOD, Kmar, Politie       

Verdringingsdelict  BOD, Politie, forum    Forum, nieuwsgroep   

Misbruik van ISP, IRC, social-
networksite, 
telecomprovider, 
accesprovider 

   Backbone-provider Financial institution, 
backbone-provider, 
virtual community 

 

Object Acess-provider       

Subject IRC, ISP, skype    Toolsupplier Creditcard org., bank  

Techniek IRC, forum, ISP Toolsupplier   Forum, nieuwsgroup, 
toolsupplier 

  

Professionaliteit ISP, accesprovider Jobapplicationsite, 
forum, nieuwsgroep, 
gamingsite 

  Forum, nieuwsgroep Forum, nieuwsgroep, 
jobapplicationsite 

Forum, nieuwsgroep 

Resultaat/opbrengst Moneytransfer agent,  Webmoney, billing Webmoney, billing  Webmoney, billing 
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Scriptkiddy Address-supplier Botnet herder Scout Toolsupplier 

FIU company, creditcard 
org. 

company, creditcard 
org. 

company, creditcard 
org. 

Acquire profit Moneytransfer agent, 
FIU 

 Webmoney, billing 
company, creditcard 
org. 

Webmoney, creditcard 
org. 

 Webmoney, billing 
company, creditcard 
org. 

Organisatiegraad  ISP, social-networksite    Forum, nieuwsgroep  Forum, nieuwsgroep 
Witwassen Moneytransfer agent, 

FIU 
 Webmoney, billing 

company, creditcard 
org. 

e-bay, TNT/DHL/UPS Webmoney Webmoney, billing 
company, creditcard 
org. 

Internetgedrag 
(statisch) 

        

Hosting ISP, backbone-provider, 
server-provider, 
telecom-provider 

 Proxy-provider, 
serverprovider 

Proxy-provider  Proxy-provider 

Storage ISP, hardware-provider  Proxy-provider, 
serverprovider 

Proxy-provider  Proxy-provider 

Accounts IM, Social-
networkprovider, ISP, 
webbased-mailprovider 

Gamingsite Forum, nieuwsgroep, 
billing company 

Forum, nieuwsgroep, 
billing company 

Rent a coder Forum, nieuwsgroep, 
billing company, 
shareware site 

Functionaliteit ISP, applicationprovider, 
applicationsupplier 

 Toolsupplier Toolsupplier   

Profielen Social-networkprovider, 
forum, nieuws-groep 

      

Identiteit  ISP, social-network-
provider, telecom-
provider, webbased-
mail provider, access-
provider 

Gamingplatform   Forum, nieuwsgroep Forum, nieuwsgroep, 
jobapplicationsite 

Forum, nieuwsgroep 

IP-adres ISP, backboneprovider, 
IM 

Forum Webmoney, billing 
company, creditcard 
org. 

Forum, nieuwsgroep Forum, nieuwsgroep Forum, nieuwsgroep, 
billing company 

Internetgedrag  
(dynamisch) 

        

Identiteit Telecomprovider,  ISP, 
billing company, 
creditcard org. 

   Forum, nieuwsgroep  Applicationsupplier 
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Scriptkiddy Address-supplier Botnet herder Scout Toolsupplier 

Online-tijd ISP, telecomprovider, 
accesprovider 

       

Chatgedrag ISP, IRC, IM        

Surfgedrag ISP, Searchenige 
provider, 
accessprovider 

       

Download Telecomprovider, ISP,      Toolsupplier   

Upload Telecomprovider, ISP,      Billing company, 
webmoney, creditcard 
org., Equens 

 Billing company, 
webmoney, creditcard 
org., Equens 

Interesse ISP, search-engine-
provider 

Amazon, wikipedia   Amazon, webshop  Amazon 

Zoektermen ISP, search-engine-
provider, amazon 

       

Bandbreedte Telecomprovider, ISP, 
backbone-provider 

       

Abonnementen Billing company, ISP, 
application provider 

    E-bay   

Hardware-gebruik          

Configuratie Applicationsupplier, 
spyware-nodes 

       

Protectie Hardware-supplier     Proxy-provider   

Storage Hardware-supplier        

Computerlocatie ISP, telecomprovider        

Telefoon Telecomprovider        

Software-gebruik         

Office Microsoft        

Specialistische 
applicaties 

Applicationsupplier     Toolsupplier, 
applicationsupplier 

 PHP, Java, C++, Visual 
Basic 

Protectie Telecomprovider, 
applicationsupplier 

Toolsupplier  Toolsupplier, proxy-
provider 

Toolsupplier, proxy-
provider 

Toolsupplier, proxy-
provider 

proxy-provider 
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Deel 3 

Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Translator Webdesigner Mule recruiter Mule  

Delictgedrag          

Centrale handeling IRC,forum, ISP Jobapplicationsite, 
bedrijfsite, yellow pages, 
branchevereniging, 
Linkedin 

Jobapplicationsite, 
bedrijfsite, yellow pages 

Jobapplicationsite, 
social networksite, 
toezichthouder 

Bank, money transfer 
agent 

 

Primair en steundelict Politie, bank, ISP    Spamfighter, 
toezichthouder 

Bank, money transfer 
agent 

 

Associatiedelict BOD, Politie  Toezichthouder Toezichthouder, 
spamfighter 

  

Embryonaal delict BOD, Kmar, Politie  Toezichthouder    

Verdringingsdelict  BOD, Kmar, Politie, 
forum 

 Toezichthouder     

Misbruik van ISP  Toezichthouder, 
spamfighter 

IRC, social-
networkprovider 

Bank, money transfer 
agent 

 

Object ISP, accessprovider Webbased-mail provider     

Subject ISP  Bank, forensisch bureau IRC, social-
networkprovider, forum, 
jobapplicationsite 

  

Techniek IRC, forum, ISP  Bank, forensisch bureau     

Professionaliteit ISP Linkedin, bedrijfsite, 
yellow pages, 
nieuwsgroep 

Forum, nieuwsgroep, 
serverprovider 

Forum, nieuwsgroep, 
serverprovider 

  

Resultaat/opbrengst Money transfer agent, 
FIU, bank 

 Webmoney, creditcard 
org. 

Webmoney, creditcard 
org. 

  

Acquire profit Money transfer agent, 
FIU,  bank 

 Webmoney, creditcard 
org. 

Webmoney, creditcard 
org. 

  



 

           
381 

Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Translator Webdesigner Mule recruiter Mule  

Organisatiegraad  ISP, social-
networkprovider 

Linkedin, bedrijfsite, 
yellow pages, 
nieuwsgroep, forum 

Forum, nieuwsgroep Forum, nieuwsgroep   

Witwassen Money transfer agent, 
FIU 

 RDW, Belastingdienst RDW, Belastingdienst    

Internetgedrag 
(statisch) 

        

Hosting ISP, backbone-provider, 
telecom-provider 

 Proxy-provider, lease 
org., company-server 

Proxy-provider   

Storage ISP, hardware-provider  Storage-provider, 
company-server 

    

Accounts IM, Social-
networkprovider, ISP, 
webbased-mailprovider 

Jobapplicationsite, 
Linkedin 

      

Functionaliteit ISP, applicationsupplier Dictionary-supplier Applicationprovider     

Profielen Social-networkprovider Linkedin Linkedin, yellow pages, 
KvK  

    

Identiteit  ISP, social-network-
provider, telecom-
provider 

     Jobapplicationsite  

IP-adres ISP, backboneprovider, 
IM, accessprovider 

Bedrijfsite, 
applicationsupplier 

Bedrijfsite Bedrijfsite   

Internetgedrag  
(dynamisch) 

         

Identiteit Telecomprovider,  ISP, 
accessprovider, social-
networkprovider 

   Address-supplier Moneytransfer agent, 
bank 

 

Online-tijd ISP, telecomprovider        

Chatgedrag ISP        

Surfgedrag ISP, Search-engine 
provider 
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Translator Webdesigner Mule recruiter Mule  

Download Telecomprovider, ISP,        

Upload Telecomprovider, ISP        

Interesse ISP, search-engine-
provider, amzon 

       

Zoektermen ISP, search-engine-
provider, amazon 

       

Bandbreedte Telecomprovider, ISP, 
backbone-provider 

       

Abonnementen ISP, application provider        

Hardware-gebruik          

Configuratie Applicationsupplier, 
spyware-nodes 

       

Protectie Hardware-supplier        

Storage Hardware-supplier        

Computerlocatie ISP        

Telefoon Telecomprovider        

Software-gebruik         

Office  Microsoft        

Specialistische 
applicaties 

Applicationsupplier Dictionary FTP     

Protectie Applicationsupplier, AV-
supplier 
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VII. Gegevensbronnen kinderporno: actor-gerelateerd 
Deel 1 

Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek  
Abuser Producer Victim recruiter Staffrecruiter Photographer Lighting 

technician 
Sociaal demografisch            

Sekse Kmar, bank, Linkedin, social 
networksites, GBA 

Vliegmaat-
schappij, visa, 
reisagent 

Vliegmaat-
schappij, visa, 
reisagent 

   Vliegmaat-
schappij, visa, 
reisagent 

 

Leeftijd Kmar, GBA, creditcardorg., 
bank 

Vliegmaat-
schappij, visa, 
reisagent 

Vliegmaat-
schappij, visa, 
reisagent 

   Vliegmaat-
schappij, visa, 
reisagent 

 

Kennis IBG, Schoolbank.nl          

Ervaring     Bedrijfswebsite, 
forum, 
modellensite, 
adultsite 

Forum, 
modellensite, 
social network 

Bedrijfswebsite, 
forum 

Bedrijfswebsite, 
forum, 
modellensite 

Uitzendbureau, 
UWV 

Professie Yellow pages, KvK   Bedrijfswebsite, 
forum, 
modellensite, film-
database, 
adultsite 

   Bedrijfswebsite, 
forum, 
modellensite, film-
database 

 

Branche    KvK, Yellowpages   KvK, Yellowpages KvK, Yellowpages  

Etniciteit Kmar, IND, Douane, Politie, 
GBA 

 Visa Visa     Visa  

Land van verblijf Telecomprovider, Kmar, 
IND, Douane, Politie, 
Equens, Currence, 
Creditcard org. 

 Visa Visa, 
TNT/DHL/UPS 

  Visa, 
TNT/DHL/UPS 

 

Sociaal 
psychologisch 

           

Eigenschappen   Reclassering   Reclassering    

Stoornis GGZ Reclassering, 
GGD, access-
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Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek  
Abuser Producer Victim recruiter Staffrecruiter Photographer Lighting 

technician 
provider 

Drijfveer Money transfer agent, FIU, 
IND, Currence, Equens, 
bank, creditcard org. 

Datingsite        

Interesse  Amazon.com, Google, TV-
provider, Tijdschrift-uitgever, 
bibliotheek 

Datingsite  RDW    Internet (galleries)  

Eigenwaarde  GGZ          

Sociale positie  Social networksites          

Sociaal economisch            

Identiteit Telecomprovider, Douane, 
Politie, TNT/DHL/UPS, bank 

Sportbonden 
(jeugd), scouting 

  Sportbonden 
(jeugd), scouting  

   

Opleiding IBG, schoolbank.nl          

Inkomstenbron Belastingdienst, Equens, 
salarisverwerkers, money 
transfer agent, bank, 
Currence 

Bijstand, WW, 
BKR 

Pensioenfonds  Bijstand, WW, 
BKR 

  Bijstand, WW, 
BKR 

Functie Internet, Linkedin          

Inschrijvingen hypotheek-register,  Sportbonden 
(jeugd), scouting, 
Zwembad, 
Naturistenver. 

 frequent flyer Sportbonden 
(jeugd), scouting, 
Zwembad, 
Naturistenver. 

Modellensite Modellensite, 
webring, 
apparatuur-merk, 
frequent flyer 

 

Arbeidsverleden Internet       Uitzendbureau, 
recruiter 

 Uitzendbureau, 
recruiter 

Sociaal cultureel            

Vrije tijdsbesteding  Amazon.com, TV-provider, 
bibliotheek, videotheek 

 Sportbonden 
(jeugd), scouting, 
zwembad 

Casino Sportbonden 
(jeugd), scouting, 
zwembad 
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Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek  
Abuser Producer Victim recruiter Staffrecruiter Photographer Lighting 

technician 
Rol religie/kerk GBA Ledenadmini-

stratie 
  Ledenadmini-

stratie 
    

Criminele historie            

Veroordeling JDS, Politie, Europol          

 

Deel 2 

Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Editor Coder Graphic 

designer 
Location supplier Webmaster Webvertizer 

Sociaal demografisch            

Sekse Kmar, bank, Linkedin, 
social networksites, GBA 

         

Leeftijd Kmar, GBA, 
creditcardorg., bank 

  Money transfer 
agent 

     

Kennis IBG, Schoolbank.nl          

Ervaring            

Professie Yellow pages, KvK Linkedin, rent a 
coder, forum 

Rent a coder, 
forum  

Linkedin, rent a 
coder, forum  

 Linkedin, rent a 
coder, forum, 
beheerde sites  

Bedrijfswebsite, 
branche-vereniging 

Branche Yellow pages, KvK       Contactadvertenties, 
adultsites 

 Bedrijfswebsite, 
branche-vereniging 

Etniciteit Kmar, IND, Douane, 
Politie, GBA 

         

Land van verblijf Telecomprovider, Kmar, 
IND, Douane, Politie, 
Equens, Currence, 
Creditcard org. 

 TNT/DHL/UPS, 
Acces-provider 

 Acces-provider  Acces-provider Acces-provider Acces-provider Acces-provider 
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Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Editor Coder Graphic 

designer 
Location supplier Webmaster Webvertizer 

Sociaal psychologisch            

Eigenschappen            

Stoornis GGZ          

Drijfveer Money transfer agent, 
FIU, IND, Currence, 
Equens, bank, creditcard 
org. 

         

Interesse  Amazon.com, Google, 
TV-provider, Tijdschrift-
uitgever, bibliotheek 

         

Eigenwaarde  GGZ          

Sociale positie  Social networksites          

Sociaal economisch            

Identiteit Telecomprovider, 
Douane, Politie, 
TNT/DHL/UPS, bank 

         

Opleiding IBG, schoolbank.nl          

Inkomstenbron Belastingdienst, Equens, 
salarisverwerkers, money 
transfer agent, bank, 
Currence 

 BKR    BKR BKR BKR  

Functie Internet, Linkedin          

Inschrijvingen hypotheek-register,           

Arbeidsverleden Internet          

Sociaal cultureel            

Vrije tijdsbesteding  Amazon.com, TV-
provider, bibliotheek, 
videotheek 
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Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Editor Coder Graphic 

designer 
Location supplier Webmaster Webvertizer 

Rol religie/kerk GBA          

Criminele historie            

Veroordeling JDS, Politie, Europol          

 

 
Deel 3 

Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Distributor Spectator Moderator Collector Exchanger 

Sociaal demografisch           

Sekse GBA   Vliegmaatschappij, 
KMar 

  forum forum 

Leeftijd Kmar, GBA, creditcardorg., 
bank 

Money transfer 
agent 

      

Kennis IBG, Schoolbank.nl, 
creditcard-aankopen 

Filmdatabase       

Ervaring   Bedrijfsite       

Professie  Yellow pages, 
KvK, internet 

      

Branche  Yellow pages, 
KvK, internet 

      

Etniciteit Kmar, IND, Douane, 
Politie, GBA 

      

      
Land van verblijf Telecomprovider, Kmar, 

IND, Douane, Politie, 
Equens, Currence, 
Creditcard org., Bank 

  Vliegmaatschappij, 
visa, Kmar, pin-
opname/-betaling 

  Vliegmaatschappij, 
visa, Kmar, pin-
opname/-betaling 

Vliegmaatschappij, 
visa, Kmar, pin-
opname/-betaling 
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Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Distributor Spectator Moderator Collector Exchanger 

Sociaal psychologisch           

Eigenschappen           

Stoornis GGZ         

Drijfveer Money transfer agent, FIU, 
IND, Currence, Equens, 
bank, creditcard org. 

Kadaster, RDW  Forum, datingsite Forum, datingsite Forum, datingsite Forum, datingsite 

Interesse  Amazon.com, Google, TV-
provider, Tijdschrift-
uitgever, bibliotheek, 
accesprovider, creditcard 
org. 

  Videotheek, datingsite Videotheek Videotheek Videotheek 

Eigenwaarde  GGZ   Reclassering, 
jeugdzorg, GGD 

Reclassering, 
jeugdzorg, GGD 

Reclassering, 
jeugdzorg, GGD 

Reclassering, 
jeugdzorg, GGD 

Sociale positie  Social networksites         

Sociaal economisch           

Identiteit Telecomprovider, Douane, 
Politie, TNT/DHL/UPS, 
bank, accesprovider 

Filmdatabase, 
bedrijfswebsite, 

 Forum, betaalsite  Forum, betaalsite Forum, betaalsite Forum, betaalsite 

Opleiding IBG, schoolbank.nl         

Inkomstenbron Belastingdienst, Equens, 
salarisverwerkers, money 
transfer agent, bank, 
Currence 

   Bijstand, UWV Bijstand, UWV  Bijstand, UWV Bijstand, UWV 

Functie Internet, Linkedin Linkedin, 
filmdatabase 

      

Inschrijvingen hypotheek-register, social 
networksite 

 KvK, Yellow 
pages 

Naturistenver. Naturistenver. Naturistenver. Naturistenver. 

Arbeidsverleden Internet, Linkedin         

Sociaal cultureel           

Vrije tijdsbesteding  Amazon.com, TV-provider, 
bibliotheek, videotheek 

Casino Sportbonden (jeugd), 
scouting, zwembad 

 Sportbonden 
(jeugd), scouting, 

Sportbonden (jeugd), 
scouting, zwembad 

Sportbonden (jeugd), 
scouting, zwembad 
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Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Distributor Spectator Moderator Collector Exchanger 

zwembad 

Rol religie/kerk GBA         

Criminele historie           

Veroordeling JDS, Politie, Europol         
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VIII. Gegevensbronnen kinderporno: rol-gerelateerd 
Deel 1 

Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Abuser Producer Victim recruiter Staffrecruiter Photographer Lighting-

technician 
Delictgedrag            

Centrale handeling IRC,forum, ISP Virtual community, 
social-networksite 

Film-database, 
webmoney, billing 
company 

Social-
networksite, 
modelsite, school, 
scouting 

Jobapplication-
site, modelsite, 
school, scouting 

Modelsite, 
webring, 
bedrijfsite 

Jobapplication-
site, modelsite 

Primair en steundelict  Politie, bank, ISP, SMS-
provider 

Virtual community, 
social-networksite, 
reclassering 

     Application-
supplier, 
hardware-supplier 

 

Associatiedelict BOD, KMar, Politie, 
SMS-provider 

         

Embryonaal delict BOD, Kmar, Politie, 
SMS-provider 

         

Verdringingsdelict  BOD, Kmar, Politie, 
SMS-provider, forum 

         

Misbruik van ISP, IRC, modelsite, 
social-networksite 

Virtual community, 
social-networksite, 
school, jeugdzorg 

  Spamfighter Spamfighter   

Object Cellphone-provider Hotel, seksclub, 
creditcardorg. 

Hotel, seksclub, 
creditcardorg. 

   Hotel, seksclub Hotel, seksclub 

Subject IRC, ISP, skype Social-
networksite, 
modelsite, school, 
scouting, GBA, IM 

  Social-
networksite, 
modelsite, school, 
scouting, IND, IM 

Social-
networksite, IM 

  

Techniek IRC, forum, ISP   Film-database    Application-
supplier, 
hardware-supplier 

Hardware-supplier

Professionaliteit ISP, forum, nieuwsgroep   Film-database, 
creditcardorg, 
billing company, 
webmoney 

Webmoney Webmoney Filmdatabase, 
webmoney, 
webring, KvK, 
bedrijfsite 

Webmoney 
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Abuser Producer Victim recruiter Staffrecruiter Photographer Lighting-

technician 
Resultaat/opbrengst Money transfer agent, 

FIU, Douane, Kmar, 
webmoney, bank, billing 
company 

  Film-database, 
ISP, 
accessprovider, 
TNT/DHL/UPS 

   Accessprovider, 
ISP, 
TNT/DHL/UPS 

 

Acquire profit Money transfer agent, 
FIU,  Kmar, webmoney, 
bank 

  Billing company       

Organisatiegraad  ISP, social-networksite, 
forum, nieuwsgroep, 

P2P Film-database   Jobapplication-
site 

Webring  

Witwassen Money transfer agent, 
FIU, Douane, Kmar, 
webmoney, billing 
company, webshop, 
creditcardorg., bank, 
Belastingdienst 

  Kadaster, RDW, 
vliegmaat-
schappij 

     

Internetgedrag 
(statisch) 

 Telecomprovider, ISP          

Hosting ISP, backbone-provider, 
server-provider 

 Proxy-provider  Proxy-provider    Proxy-provider  

Storage ISP, storage-provider, 
hardware-provider 

Application-
provider, 
webshop, billing 
company 

Application-
provider 

   Application-
provider, 
webshop, billing 
company 

 

Accounts IM-provider, Social-
networkprovider, ISP 

Adultfriend-finder, 
adult-site, forum 

Adultsite, forum Forum, 
modellensite 

Forum, 
jobapplication-
site, adultstaffing 

Forum, webring, 
modellensite, 
linkedin, 
adultstaffing 

Jobapplication-
site, adultstaffing 

Functionaliteit ISP, applicationprovider, 
applicationsupplier 

         

Profielen  Social Networkprovider Virtual community    Linkedin, virtual 
community 

Linkedin  

Identiteit  ISP, social Network-
provider, telecomprovider 

Application-
provider 

Money transfer 
agent, FIU 

  Linkedin Linkedin, 
application-
provider, 
application-
supplier, hardware 

Hardware supplier 
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Abuser Producer Victim recruiter Staffrecruiter Photographer Lighting-

technician 
supplier, webshop 

IP-adres ISP, backboneprovider, 
IM, forum 

         

Internetgedrag  
(dynamisch) 

           

Identiteit Telecomprovider,  ISP, 
billing company, 
creditcard org. 

Application-
provider 

Application-
provider, 
application-
supplier 

   Application-
provider, 
application-
supplier 

 

Online-tijd ISP, telecomprovider          

Chatgedrag ISP IRC, IM, social 
network site 

  IRC, IM, social 
network site 

   

Surfgedrag ISP, Searchenige 
provider 

         

Download Telecomprovider, ISP, 
toolsupplier, 
creditcardorg., billing 
company, application-
supplier 

         

Upload Telecomprovider, ISP, 
toolsupplier, 
creditcardorg., billing 
company, application-
supplier 

         

Interesse ISP, search-engine-
provider 

Webshop, billing 
company 

     Amazon, 
webshop, billing 
company 

Amazon, 
webshop, 

Zoektermen ISP, search-engine-
provider, amazon 

         

Bandbreedte Telecomprovider, ISP, 
backbone-provider 

         

Abonnementen Billing company, ISP, 
application provider 

         

Hardware-gebruik            
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Abuser Producer Victim recruiter Staffrecruiter Photographer Lighting-

technician 
Configuratie Applicationsupplier, 

spyware-nodes 
       Hardware-

supplier, Sony, 
Canon 

Hardware-
supplier, 
Elinchrom, 
Multiblitz 

Protectie            

Storage Hardware-supplier Webshop, 
billingcompany 

     Webshop, 
billingcompany 

 

Computerlocatie ISP          

Telefoon Telecomprovider          

Software-gebruik           

Office  Microsoft          

Specialistische 
applicaties 

Applicationsupplier        Adobe, Pinnacle  

Protectie Applicationsupplier, 
toolsupplier 

         

 

Deel 2 

Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Editor Coder Graphic designer Location supplier Webmaster Webvertizer 

Delictgedrag            

Centrale handeling IRC,forum, ISP, adult-
staffingsite, social-
network-site, billing 
company, webmoney 

Jobapplicationsite, 
film-database, 
UWV, adult-site 

Jobapplication-
site, rent a coder, 
UWV 

Jobapplication-
site, film-database, 
game-site 

Yellow pages, 
adultsite 

Jobapplication-
site, webring 

IRC, yellow pages, 
KvK, bedrijfsite, 
spamfighter 

Primair en steundelict Politie, bank, ISP, SMS-
provider, IM 

Application-
supplier, 
hardware-supplier, 
toolsupplier, 
storage-provider 

Application-
supplier, 
hardware-supplier, 
toolsupplier, 
storage-provider 

Application-
supplier, 
hardware-supplier, 
toolsupplier, 
storage-provider 

Reclassering  Toolsupplier, 
spamfighter 
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Editor Coder Graphic designer Location supplier Webmaster Webvertizer 

Associatiedelict BOD, KMar, Politie, 
SMS-provider, ISP, IM 

Toolsupplier Toolsupplier Toolsupplier   Spamfighter 

Embryonaal delict BOD, Kmar, Politie, 
SMS-provider, IM 

        Spamfighter 

Verdringingsdelict  BOD, Kmar, Politie, 
SMS-provider, forum, IM 

         

Misbruik van ISP, IRC, IM, forum, 
adultstaffing, 
nieuwsgroep 

      

Object Cellphone-provider, 
forum, ISP, adultstaffing 

Storage-provider, 
film-database 

Storage-provider, 
game-database, 
webshop, rent a 
coder 

Storage-provider, 
game-database, 
webshop, 
Jobapplicationsite 

Kadaster, Funda, 
Jaap 

Jobapplication-site Bedrijfsite 

Subject IRC, ISP, skype, social-
networksite, IM 

Storage-provider, 
film-database 

       

Techniek IRC, forum, ISP Application-
supplier, 
toolsupplier, hard-
waresupplier, 
webshop 

Application-
supplier, 
toolsupplier, hard-
waresupplier, 
webshop 

Application-
supplier, 
toolsupplier, hard-
waresupplier, 
webshop 

  Bedrijfswebsite 

Professionaliteit ISP, forum, nieuwsgroep, 
adultstaffing 

Jobapplication-
site, film-database, 
webring 

 Rent a coder, 
 jobapplication-site 

 Jobapplication-
site 

Bedrijfswebsite, 
adultsite 

Jobapplication-site Linkedin, 
bedrijfswebsite 

Resultaat/opbrengst Money transfer agent, 
FIU, webmoney, billing 
company 

TNT/DHL/UPS, 
storage-provider 

TNT/DHL/UPS, 
storage-provider 

 TNT/DHL/UPS, 
storage-provider 

   

Acquire profit Money transfer agent, 
FIU,  Kmar, webmoney, 
bank, billing company, 
Equens, Currence 

         

Organisatiegraad  ISP, social-networksite, 
forum, nieuwsgroep 

Webring, adultsite, 
film-database 

Webring Webring   Linkedin 
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Editor Coder Graphic designer Location supplier Webmaster Webvertizer 

Witwassen Money transfer agent, 
FIU, webmoney, Equens, 
Currence, billing 
company, webshop, 
creditcardorg., bank, 
Belastingdienst 

         

Internetgedrag 
(statisch) 

           

Hosting ISP, backbone-provider, 
server-provider, telecom-
provider 

Proxy-provider Proxy-provider Proxy-provider  Proxy-provider Proxy-provider 

Storage ISP, storage-provider, 
hardware-provider, 
telecom-provider 

Application-
provider, 
webshop, billing 
company 

Application-
provider, 
webshop, billing 
company 

Application-
provider, 
webshop, billing 
company 

Webshop Webshop Application-
provider, billing 
company 

Accounts IM, social-
networkprovider, ISP 

Forum, webring Forum, webring Forum, webring Adultsite Forum Forum, webring 

Functionaliteit ISP, applicationprovider, 
applicationsupplier 

  Toolsupplier      

Profielen  Social-networkprovider         Linkedin 

Identiteit  ISP, social Network-
provider, 
telecomprovider, SMS-
provider, IM 

Application-
supplier 

Application-
supplier 

Application-
supplier 

 Application-
supplier 

 

IP-adres ISP, backboneprovider, 
IM, forum 

Application-
supplier, webshop, 
billing company, 
jobapplication-site 

Application-
supplier, webshop, 
billing company, 
jobapplication-site 

Application-
supplier, webshop, 
billing company, 
jobapplication-site 

 Billing company, 
Jobapplication-site 

Billing company 

Internetgedrag  
(dynamisch) 

           

Identiteit Telecomprovider,  ISP, 
billing company, 
creditcard org., Equens, 
Currence 

Applicationprovide
r, 
applicationsupplier 

Applicationprovide
r, 
applicationsupplier 

Applicationprovide
r, 
applicationsupplier 

   

Online-tijd ISP, telecomprovider          
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Editor Coder Graphic designer Location supplier Webmaster Webvertizer 

Chatgedrag ISP, IRC, IM, social- 
networksite 

         

Surfgedrag ISP, search-engine 
provider 

         

Download Telecomprovider, ISP Application-
supplier, 
toolsupplier, billing 
company, 
creditcard org. 

Application-
supplier, 
toolsupplier, billing 
company, 
creditcard org. 

Application-
supplier, 
toolsupplier, billing 
company, 
creditcard org. 

  Adspace-provider 

Upload Telecomprovider, ISP, Proxy-provider, 
storage-provider, 
billing-com-pany, 
creditcardorg. 

Proxy-provider, 
storage-provider, 
billing-com-pany, 
creditcardorg. 

Proxy-provider, 
storage-provider, 
billing-com-pany, 
creditcardorg. 

 Proxy-provider, 
storage-provider, 
billing-com-pany 

Adspace-provider, 
Proxy-provider 

Interesse ISP, search-engine-
provider 

Webshop, billing 
company, amazon 

Webshop, billing 
company, amazon 

Webshop, billing 
company, amazon 

   

Zoektermen ISP, search-engine-
provider, amazon 

         

Bandbreedte Telecomprovider, ISP, 
backbone-provider 

         

Abonnementen Billing company, ISP, 
application provider, 
Equens, Currence 

         

Hardware-gebruik            

Configuratie Applicationsupplier, 
spyware-nodes 

         

Protectie Hardware-supplier          

Storage Hardware-supplier          

Computerlocatie ISP          

Telefoon Telecomprovider          

Software-gebruik           

Office  Microsoft          

Specialistische Applicationsupplier FTP, Adobe, FTP, PHP, Dotnet, FTP, Adobe, game  FTP, Adobe Toolsupplier 



 

           
397 

Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Editor Coder Graphic designer Location supplier Webmaster Webvertizer 

applicaties Pinnacle Java tools 

Protectie Applicationsupplier, 
toolsupplier 

         

 

 
Deel 3 

Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Distributor Spectator Moderator Collector Exchanger 

Delictgedrag           

Centrale handeling IRC,forum, ISP Webmoney, billing 
company, film-
database 

Adultsite, search-
engine-provider 

Social-networksite, 
virtual community, 
nieuwsgroep 

Social-networksite, 
virtual community, 
nieuwsgroep 

Social-networksite, 
virtual community, 
nieuwsgroep 

Primair en steundelict  Politie, bank, ISP, SMS-
provider 

  Reclassering Reclassering Reclassering Reclassering 

Associatiedelict BOD, KMar, Politie, 
SMS-provider 

  Reclassering Reclassering Reclassering Reclassering 

Embryonaal delict BOD, Kmar, Politie, 
SMS-provider 

  Reclassering, 
Jeugdzorg 

Reclassering, 
Jeugdzorg 

Reclassering, 
Jeugdzorg 

Reclassering, 
Jeugdzorg 

Verdringingsdelict  BOD, Kmar, Politie, 
SMS-provider, forum 

        

Misbruik van ISP, IRC, modelsite, 
social-networksite 

Storage-provider, 
webmoney, 
spamfighter 

Search-engine-
provider 

  Storage-provider Storage-provider 

Object  Film-database, billing 
company 

    Billing company  

Subject IRC, ISP, skype, IM   Social-networksite, 
forum, nieuwsgroep, 
search-engine-provider

Social-networksite, 
forum, nieuwsgroep 

Social-networksite, 
forum, nieuwsgroep, 
billing company 

Social-networksite, 
forum, nieuwsgroep 

Techniek IRC, forum, ISP Film-database      Applicationsupplier 
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Distributor Spectator Moderator Collector Exchanger 

Professionaliteit ISP, forum, nieuwsgroep Film-database, social 
networksite, creditcard 
org., billing company, 
webmoney 

      

Resultaat/opbrengst ISP Film-database, web-
money, money 
transfer-agent, billing 
company, creditcard 
org. 

  Billing company, 
creditcard org., 
webmoney 

Billing company, 
creditcard org., 
webmoney 

Billing company, 
creditcard org., 
webmoney 

Acquire profit Money transfer agent, 
FIU,  webmoney, bank, 
Equens, Currence 

Web-money, money 
transfer-agent, billing 
company, creditcard 
org. 

     Web-money, -agent, 
billing company, 
creditcard org. 

Organisatiegraad  ISP, social-networksite, 
forum, nieuwsgroep 

   IM  P2P P2P P2P 

Witwassen Money transfer agent, 
FIU, webmoney, billing 
company, webshop, 
creditcardorg., bank, 
Equens, Currence 

Kadaster, KvK, 
Belastingdienst, 
vliegmaatschappij 

      

Internetgedrag 
(statisch) 

       

Hosting ISP, backbone-provider, 
server-provider, 
creditcard org., Equens, 
Currence 

Proxy-provider   Proxy-provider Proxy-provider Proxy-provider 

Storage ISP, storage-provider, 
hardware-provider 

Applicationprovider, 
bank 

Webshop, 
applicationprovider, 
billing company 

Webshop, 
applicationprovider 

Webshop, 
applicationprovider, 
billing company, bank 

Webshop, 
applicationprovider, 
billing company, bank 

Accounts IM-provider, Social-
networkprovider, ISP 

  Adultfriendfinder, adult-
site, nieuwsgroep, 
forum 

Adultfriendfinder, 
adult-site, 
nieuwsgroep, forum 

Adultfriendfinder, adult-
site, nieuwsgroep, 
forum 

Adultfriendfinder, adult-
site, nieuwsgroep, 
forum 

Functionaliteit ISP, applicationprovider, 
applicationsupplier 

        

Profielen  Social Networkprovider Linkedin       
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Distributor Spectator Moderator Collector Exchanger 

Identiteit  ISP, social Network-
provider, 
telecomprovider, 
applicationprovider 

Linkedin Webshop  Webshop Webshop Webshop 

IP-adres ISP, backboneprovider, 
IM, forum, 
applicationprovider 

   Nieuwsgroep  Nieuwsgroep Nieuwsgroep Nieuwsgroep 

Internetgedrag  
(dynamisch) 

          

Identiteit Telecomprovider,  ISP, 
billing company, 
creditcard org., Equens, 
Currence, 
applicationprovider 

        

Online-tijd ISP, telecomprovider         

Chatgedrag ISP, IM, social-
networkprovider 

   IRC    IRC 

Surfgedrag ISP, Search-engine 
provider 

        

Download Telecomprovider, ISP, 
toolsupplier, 
creditcardorg., billing 
company 

Storage-provider  Storage-provider   Storage-provider Storage-provider 

Upload Telecomprovider, ISP, 
toolsupplier, 
creditcardorg., billing 
company 

Storage-provider      Storage-provider 

Interesse ISP, search-engine-
provider, billing company, 
amazon 

  Webshop  Webshop Webshop Webshop 

Zoektermen ISP, search-engine-
provider 

        

Bandbreedte Telecomprovider, ISP, 
backbone-provider 
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
generiek 

Gegevensbronnen specifiek 
Distributor Spectator Moderator Collector Exchanger 

Abonnementen Billing company, ISP, 
application provider 

        

Hardware-gebruik           

Configuratie Applicationsupplier, 
spyware-nodes 

        

Protectie Hardware-supplier   Webshop     

Storage Hardware-supplier, 
webshop 

        

Computerlocatie ISP, telecomprovider         

Telefoon Telecomprovider         

Software-gebruik          

Office  Microsoft         

Specialistische 
applicaties 

Applicationsupplier FTP, Winzip   FTP, Winzip, 
Toolsupplier 

Toolsupplier FTP, Winzip, 
Toolsupplier 

Protectie Applicationsupplier   Toolsupplier Toolsupplier, Proxy-
provider 

Toolsupplier, Proxy-
provider 

Toolsupplier, Proxy-
provider 
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IX. Gegevensbronnen advance-fee internet fraud: actor-gerelateerd 
Deel 1 

Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
(generiek) 

Gegevensbronnen specifiek 
Maecenas Beneficiairy Jobowner/scammer Forger Translator 

Sociaal 
demografisch 

            

Sekse Money transfer agent, FIU, 
Kmar, IND, bank, Linkedin, 
social networksites 

KvK, 
vliegmaatschappij, 
sociëteit, service club 
kadaster, GBA, RDW, 
Belastingdienst 

KvK, 
vliegmaatschappij, 
sociëteit, service club 
kadaster, GBA, RDW, 
Belastingdienst 

RDW, OV-kaart Forum Forum 

Leeftijd Money transfer agent, FIU, 
Kmar, IND, GBA 

KvK, sociëteit, service 
club 

KvK, sociëteit, service 
club  

      

Kennis IBG, Schoolbank.nl Branche-vereniging Branche-vereniging   Branche-vereniging Bedrijfsite, Linkedin 

Ervaring  Bedrijfswebsite     Uitzendbureau, UWV Uitzendbureau, UWV Uitzendbureau, UWV 

Professie Yellow pages, KvK Branche-vereniging Branche-vereniging   Branche-vereniging   

Branche KvK, Yellow pages           

Etniciteit Kmar, IND, Douane, 
Politie, GBA 

     

Land van verblijf Telecomprovider, Money 
transfer agent, FIU, Kmar, 
IND, Douane, Politie 

Vliegmaatschappij Vliegmaatschappij TNT/DHL/UPS TNT/DHL/UPS   

Sociaal 
psychologisch 

            

Eigenschappen       Keuring mil. Dienst, 
uitzendbureau, UWV 

Uitzendbureau, UWV Keuring mil. 
Dienst, uitzendbureau, 
UWV 

Stoornis GGZ           

Drijfveer Money transfer agent, FIU, 
IND, Currence, Equens, 
bank 

Verzekeringsmaat-
schappij  
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Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
(generiek) 

Gegevensbronnen specifiek 
Maecenas Beneficiairy Jobowner/scammer Forger Translator 

Interesse  Amazon.com, Google, TV-
provider, Tijdschrift-
uitgever, bibliotheek 

Sportwereld (paarden, 
auto’s, zeilen) 

  Videotheek  Videotheek Videotheek 

Eigenwaarde  GGZ     Bureau jeugdzorg     

Sociale positie  Social networksites Kerkelijke bijdrage, 
kadaster 

Kerkelijke bijdrage, 
kadaster 

      

Sociaal economisch             

Identiteit Telecomprovider, Money 
transfer agent, FIU, Kmar, 
IND, Douane, Politie, bank, 

Vliegmaatschappij, 
hotel, Currence, 
Equens 

Vliegmaatschappij, 
hotel, Currence, 
Equens 

Vliegmaatschappij    

Opleiding IBG, schoolbank.nl     Uitzendbureau, UWV  Uitzendbureau, UWV 

Inkomstenbron Belastingdienst, Equens, 
salarisverwerkers, money 
transfer agent, bank, 
Currence 

Wed-rennen, 
effectenhandel, forex, 
kadaster 

Wed-rennen, 
effectenhandel, forex, 
kadaster  

BKR  BKR 

Functie Internet, Linkedin Service club Service club Uitzendbureau, UWV Uitzendbureau, UWV Uitzendbureau, UWV 

Inschrijvingen KvK, Yellow pages, 
Internet, hypotheek-
register 

Branche-vereniging Branche-vereniging      

Arbeidsverleden Internet     Uitzendbureau, UWV, 
jobapplicationsite 

  Uitzendbureau, UWV, 
jobapplicationsite 

Sociaal cultureel             

Vrije tijdsbesteding  Amazon.com, TV-
provider, bibliotheek, 
videotheek 

          

Rol religie/kerk Search-engine provider, 
Social Networkprovider, 
ISP (email) 

Kerkelijke bijdrage Kerkelijke bijdrage     

Criminele historie             

Veroordeling JDS, Politie, Europol           
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Deel 2 

Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
(generiek) 

Gegevensbronnen specifiek 
Boy Internetcafé-holder Broker Carrier Money-trafficker 

Sociaal demografisch             

Sekse Money transfer agent, FIU, 
Kmar, IND, bank, 
Linkedin, social 
networksites 

IBG, OV-kaart, 
student-ID 

Telecomprovider, 
access-provider, who-
is  

KvK   IBG, OV-kaart, student-
ID  

Leeftijd Money transfer agent, FIU, 
Kmar, IND, GBA 

IBG, OV-kaart, 
student-ID  

Telecomprovider, 
access-provider, who-
is  

    IBG, OV-kaart, student-
ID  

Kennis IBG, Schoolbank.nl           

Ervaring  Bedrijfswebsite Uitzendbureau         

Professie Yellow pages, KvK Uitzendbureau         

Branche KvK, Yellow pages     Internet     

Etniciteit Kmar, IND, Douane, 
Politie, GBA 

          

Land van verblijf Telecomprovider, Money 
transfer agent, FIU, Kmar, 
IND, Douane, Politie 

  Accessprovider Vliegmaatschappij   Vliegmaatschappij 

Sociaal psychologisch             

Eigenschappen   Uitzendbureau, 
keuring mil. Dienst 

  Keuring mil. Dienst   Uitzendbureau, Keuring 
mil. Dienst 

Stoornis GGZ Bureau Jeugdzorg       Bureau Jeugdzorg 

Drijfveer Money transfer agent, FIU, 
IND, Currence, Equens, 
bank 

    Douane, TNT/DHL/UPS     

Interesse  Amazon.com, Google, 
TV-provider, Tijdschrift-
uitgever, bibliotheek 

Videotheek, I-tunes       Videotheek, I-tunes 

Eigenwaarde  GGZ           
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Actorgerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
(generiek) 

Gegevensbronnen specifiek 
Boy Internetcafé-holder Broker Carrier Money-trafficker 

Sociale positie  Social networksites Facebook,hyves Kerkelijke bijdrage        

Sociaal economisch             

Identiteit Telecomprovider, Money 
transfer agent, FIU, Kmar, 
IND, Douane, Politie, 
bank, 

I-tunes Gemeente Douane,TNT/DHL/UPS   I-tunes  

Opleiding IBG, schoolbank.nl           

Inkomstenbron Belastingdienst, Equens, 
salarisverwerkers, money 
transfer agent, bank, 
Currence 

Uitzendbureau, krant   Effecten-handel, Forex   Uitzendbureau 

Functie Internet, Linkedin Uitzendbureau       Uitzendbureau 

Inschrijvingen KvK, Yellow pages, 
Internet, hypotheek-
register 

IBG   Branche-vereniging   IBG 

Arbeidsverleden Internet Uitzendbureau       Uitzendbureau 

Sociaal cultureel             

Vrije tijdsbesteding  Amazon.com, TV-
provider, bibliotheek, 
videotheek 

KNVB       KNVB 

Rol religie/kerk Search-engine provider, 
Social Networkprovider, 
ISP (email) 

          

Criminele historie             

Veroordeling JDS, Politie, Europol           
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X.  Gegevensbronnen advance-fee internet fraud: rol-gerelateerd  
Deel 1 

Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
(generiek) 

Gegevensbronnen specifiek 
Maecenas Beneficiairy Jobowner/scammer Forger Translator 

Delictgedrag           

Centrale handeling IRC, ISP, social-
networkprovider 

Money transfer agent, 
webmoney, Linkedin 

  Linkedin, spamfighter, 
TNT/DHL/UPS, 
Douane, money 
transfer agent 

Bedrijfsite, yellow 
pages, TNT/DHL/UPS, 
Linkedin, Douane 

Jobapplicationsite, 
bedrijfsite, yellow 
pages, 
branchevereniging, 
Linkedin 

Primair en steundelict      Reclassering, ISP    
Associatiedelict BOD, Politie     Reclassering, 

Jeugdzorg 
   

Embryonaal delict BOD, Politie     Reclassering, 
Jeugdzorg 

   

Verdringingsdelict BOD, Politie          

Misbruik van Telecomprovider Cellphone-provider Cellphone-provider Social-
networkprovider, IRC, 
Linkedin, spamfighter 

   

Object  Yellow pages, KvK, 
beurs, Forex 

  Cellphone-provider, 
ISP, bank 

   

Subject      Addressupplier    

Techniek      Internetcafé, ISP    

Professionaliteit      Spamfighter, 
toolsupplier, money 
transfer agent 

Linkedin, yellow 
pages, bedrijfsite 

Linkedin, bedrijfsite 

Resultaat/opbrengst Money transfer agent, FIU, 
Douane, Kmar, 
webmoney, bank 

RDW, Vliegtuig-
/bootregistratie, beurs, 
Forex, juwelry shop 

 RDW Watchshop, 
creditcardorg. 

Watchshop, 
creditcardorg. 

Watchshop, 
creditcardorg. 

Acquire profit Money transfer agent, FIU,  
webmoney, bank, 
creditcard org., Equens, 
Currence 

Forex   Douane, KMar    

Organisatiegraad  ISP, social-
networkprovider 

Linkedin  Linkedin      
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
(generiek) 

Gegevensbronnen specifiek 
Maecenas Beneficiairy Jobowner/scammer Forger Translator 

Witwassen Money transfer agent, FIU, 
Douane, Kmar, 
webmoney,  
creditcardorg., 

Kadaster, KvK, RDW Kadaster, KvK, RDW RDW, e-bay    

Internetgedrag 
(statisch) 

           

Hosting ISP, backbone-provider, 
server-provider 

Proxy-provider, 
company-server 

Company-server Proxy-provider Proxy-provider  

Storage Hardware-provider Company-server Company-server      

Accounts Social-networkprovider, 
ISP, Webbased-
mailprovider 

   Linkedin Linkedin Jobapplicationsite, 
Linkedin 

Functionaliteit ISP       Applicationsupplier Applicationsupplier 

Profielen Social-networkprovider, 
Linkedin 

         

Identiteit  ISP, social-
networkprovider, 
telecomprovider 

   Internetcafé Applicationsupplier, 
applicationprovider, 
internetcafé 

Internetcafé 

IP-adres ISP, backboneprovider, 
IM, accessprovider 

Bedrijfsite, company-
server 

Bedrijfsite, company-
server 

Internetcafé   Bedrijfsite 

Internetgedrag  
(dynamisch) 

           

Identiteit Telecomprovider,  ISP, 
creditcard org., Equens, 
Currence, Webbased-
mailprovider 

    Adressuplier    

Online-tijd ISP, telecomprovider, 
accessprovider 

        

Chatgedrag ISP, IRC, IM          

Surfgedrag ISP, search-engine-
provider 

         

Download Telecomprovider, ISP, 
toolsupplier, 

    Toolsupplier, 
Adressuplier 
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
(generiek) 

Gegevensbronnen specifiek 
Maecenas Beneficiairy Jobowner/scammer Forger Translator 

creditcardorg., billing 
company, application-
supplier 

Upload Telecomprovider, ISP, 
toolsupplier, 
creditcardorg., billing 
company, application-
supplier, accessprovider 

       Storageprovider  

Interesse ISP, search-engine-
provider 

    Webshop, billing 
company 

 Webshop, billing 
company 

Webshop, billing 
company 

Zoektermen ISP, search-engine-
provider, amazon 

         

Bandbreedte Telecomprovider, ISP, 
backbone-provider 

         

Abonnementen Billing company, ISP, 
application provider, 
Equens, Currence 

Beurskoersprovider Beurskoersprovider      

Hardware-gebruik            

Configuratie Applicationsupplier, 
spyware-nodes 

         

Protectie  Hardware-supplier          

Storage Hardware-supplier        Storageprovider  

Computerlocatie ISP, telecomprovider          

Telefoon Telecomprovider          

Software-gebruik           

Office  Microsoft          

Specialistische 
applicaties 

Applicationsupplier        FTP, Adobe Dictionary 

Protectie  Applicationsupplier      Toolsupplier  Toolsupplier  

 

Deel 2 
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
(generiek) 

Gegevensbronnen specifiek 
Boy Internetcafé-holder Broker Carrier Money-trafficker 

Delictgedrag            

Centrale handeling IRC,forum, ISP Moneytransfer agent, 
jobapplicationsite 

Bedrijfsite Bank, bedrijfsite, 
yellow pages, KvK 

  Moneytransfer agent, 
FIU 

Primair en steundelict  Politie, ISP Reclassering, 
Jeugdzorg, SMS-
provider 

SMS-provider SMS-provider Douane, KMar Douane, Kmar, SMS-
provider 

Associatiedelict BOD, Politie, SMS-provider Reclassering, 
Jeugdzorg, SMS-
provider 

  Douane, KMar Douane, KMar KMar 

Embryonaal delict BOD, Politie, SMS-provider Reclassering, 
Jeugdzorg, SMS-
provider 

       

Verdringingsdelict  BOD, Politie          

Misbruik van ISP, IRC, social-networksite Moneytransfer agent, 
IND 

  Moneytransfer agent, 
FIU 

  Moneytransfer agent, 
FIU, IND 

Object Cellphone-provider Bank   Douane    

Subject IRC, ISP,    Skype, webbased- 
mailprovider 

     

Techniek IRC, ISP   Toolsupplier      

Professionaliteit ISP   Toolsupplier      

Resultaat/opbrengst  Moneytransfer agent Webmoney Moneytransfer agent, 
billing company, 
webmoney, bank, 
Douane 

  Moneytransfer agent 

Acquire profit  Moneytransfer agent, 
FIU 

Webmoney Moneytransfer agent, 
bank 

Douane, KMar  

Organisatiegraad ISP, social-networksite   KvK KvK Yellow pages, KvK  

Witwassen Moneytransfer agent, FIU, 
Belastingdienst 

  Webshop, billing 
company, webmoney, 
bank 

Kadaster, KvK, bank, 
RDW, 
vliegmaatschappij 

Vliegmaatschappij, 
transportbedrijf, 
Douane, KMar 

Vliegmaatschappij, 
Douane, KMar 

Internetgedrag 
(statisch) 
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
(generiek) 

Gegevensbronnen specifiek 
Boy Internetcafé-holder Broker Carrier Money-trafficker 

Hosting ISP, backbone-provider, 
server-provider, 
telecomprovider 

         

Storage ISP   Storageprovider, 
hardwareprovider 

     

Accounts IM-provider, Social-
networkprovider, ISP, 
telecomprovider 

Jobapplicationsite   Beurskoersenprovider, 
creditcardorg., bank, 
Forex, KvK 

  Jobapplicationsite 

Functionaliteit ISP, applicationprovider, 
applicationsupplier 

         

Profielen  Social Networkprovider      Linkedin    

Identiteit  ISP, social Network-
provider, telecomprovider 

  Applicationprovider      

IP-adres ISP, IM, webbased-
mailprovider 

  Backboneprovider,      

Internetgedrag  
(dynamisch) 

           

Identiteit Telecomprovider,  ISP   Applicationsupplier, 
applicationprovider 

Applicationsupplier, 
applicationprovider, 
money transfer agent, 
FIU 

Applicationsupplier, 
applicationprovider 

Moneytransfer agent, 
FIU 

Online-tijd ISP, telecomprovider          

Chatgedrag ISP  IRC, IM IRC, accesprovider     IRC, IM, accesprovider

Surfgedrag ISP, searchengie provider          

Download Telecomprovider, ISP   Storageprovider      

Upload Telecomprovider, ISP   Storageprovider      

Interesse ISP, search-engine-provider          

Zoektermen ISP, search-engine-
provider, amazon 

         

Bandbreedte    Telecomprovider, 
backboneprovider 
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Rol-gerelateerde 
dimensies 

Gegevensbronnen 
(generiek) 

Gegevensbronnen specifiek 
Boy Internetcafé-holder Broker Carrier Money-trafficker 

Abonnementen ISP, webbased-mailprovider   Applicationprovider, 
applicationsupplier 

Beurskoersprovider    

Hardware-gebruik            

Configuratie Applicationsupplier, 
spyware-nodes 

   Hardware-supplier      

Protectie Hardware-supplier          

Storage Hardware-supplier    Webshop    

Computerlocatie ISP, telecomprovider          

Telefoon Telecomprovider          

Software-gebruik           

Office  Microsoft          

Specialistische 
applicaties 

Applicationsupplier          

Protectie ISP, Applicationsupplier   Toolsupplier, proyy, 
companyserver 

Companyserver Companyserver  
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