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Voorwoord 

Cybercrime mag zich verheugen in een warme belangstelling, vooral wanneer hierbij minderjarigen 
betrokken zijn. Recentelijk nog zijn er enkele veelbesproken gevallen geweest waarbij cyberpesten 
mede de oorzaak lijkt te zijn geweest van de zelfmoord van de jeugdige slachtoffers.  

Dat een deel van de bekende cybercriminaliteit, zowel in ruime zin (waarbij ICT als middel wordt 
gebruikt) als in enge zin (waarbij de ICT-structuur zelf het doel is) op het conto van minderjarige 
daders komt is uit eerder onderzoek bekend. Desondanks vallen er nog steeds grote vraagtekens te 
plaatsen bij de mate waarin dat het geval is. Dit onderzoek heeft dan ook tot doel hierin inzicht te 
verschaffen, door  de aard, omvang en achtergronden van cybercriminaliteit in enge en ruime zin die 
gepleegd wordt in Nederland door minderjarigen te onderzoeken. We hopen dat de resultaten van 
dit onderzoek de beeldvorming op dit vlak zal nuanceren. 

 Dit rapport is het resultaat van een onderzoekstraject dat bijna een jaar in beslag heeft genomen, en 
waaraan een aantal personen een belangrijke bijdrage heeft geleverd.  

Allereerst zijn we met raad en daad terzijde gestaan door een begeleidingscommissie bestaande uit:  

Prof. dr. Bart Bakker, VU, Faculteit der Sociale Wetenschappen (voorzitter) 
Drs. Carolien Feleus, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Justitieel Jeugdbeleid 
(aanvrager) 
Drs. Casper van Nassau, WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie (opdrachtgever) 
Frank Bernaards, LL.M., Team High Tech Crime, Politie  
Wytske van der Wagen, MSc., RUG, Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Dr. Hanneke Palmen, UL, Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Eelco Stofbergen, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Cyber Security Centrum 

Wij zijn de voorzitter en de leden van de begeleidingscommissie erkentelijk voor de input, de prettige 
samenwerking en constructieve discussies.  

Verder willen we Joyce Kerstens, Jurjen Jansen en Sander Veenstra van het Lectoraat Cybersafety aan 
de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden bedanken voor hun bereidheid hun expertise en 
onderzoeksresultaten op het gebied van jeugd en cybersafety met ons te delen. Hetzelfde geldt voor 
Tamara van der Broek, Gijs Weijters en Andre van der Laan van het WODC: zij waren bereid de 
bevindingen van de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit in relatie tot cybercrime in kaart 
te brengen en te delen voor dit onderzoek. Dit rapport bouwt voort op hun werk. 

Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van de 16 anonieme experts 
die hun visie, kennis en inzichten over de rol van minderjarigen als daders van cybercriminaliteit met 
ons wilden bespreken. Zonder uitzondering waren zij graag bereid ons te woord te staan, wat 
resulteerde in boeiende gesprekken – waarvoor onze hartelijke dank! 

Tot slot zijn wij dank verschuldigd aan Lotte Slot en Kelsey Egberink, die een groot deel van de 
interviews voor hun rekening hebben genomen, en daarmee een belangrijke bijdrage aan dit rapport 
hebben geleverd. 
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Samenvatting 

Het gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) heeft onder jongeren een grote 
vlucht genomen. Het wijdverbreide gebruik van ICT maakt echter dat ICT toepassingen ook in 
toenemende mate een rol kunnen spelen bij illegale en strafbare activiteiten waar jongeren mee te 
maken kunnen krijgen, hetzij als doelwit (slachtoffer), hetzij als daders van delicten.  

Het is in verband met beleidskeuzes van de Directie Justitieel Jeugdbeleid van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie belangrijk om zo goed mogelijk zicht te krijgen op de rol van minderjarigen bij 
cybercriminaliteit in ruime zin (waarbij ICT als middel wordt gebruikt bij criminaliteit) en in enge zin 
(waarbij de ICT-structuur zelf het doel is van crimineel handelen), en hun onderlinge relatie. Wanneer 
blijkt dat cybercriminaliteit vooral gekarakteriseerd kan worden als traditionele jeugdcriminaliteit 
met nieuwe middelen, dan vergt dat andere beleidskeuzes dan wanneer blijkt dat cybercrime in enge 
zin in opkomst is met daders die qua kenmerken, motieven en werkwijze afwijken van “klassieke” 
jeugddaders (zie ook Yar, 2012).  

Het doel van dit onderzoek is dan ook het in kaart brengen van de vormen en mate van 
cybercriminaliteit in Nederland waarbij jongeren tot 18 jaar betrokken zijn als daders, en het inzicht 
bieden in de achtergronden van deze criminaliteit. 

Verschillende auteurs merken op dat er nog (zeer) weinig empirisch wetenschappelijk onderzoek 
naar daders van cybercriminaliteit is verricht (bijvoorbeeld Holt, Bossler & May, 2012; Van der Hulst 
& Neve, 2008; Leukfeldt, Veenstra & Stol, 2013). Om die reden zal in het onderhavige onderzoek de 
nadruk liggen op het formuleren van empirisch onderbouwde antwoorden op de onderzoeksvragen. 
De volgende onderzoeksvragen staan centraal:  

1. In welke mate zijn jongeren tot 18 jaar als dader betrokken bij (verschillende vormen van) 
cybercriminaliteit in enge en ruime zin gepleegd in Nederland?  

2. In welke mate en in welke zin doen zich combinaties voor van cybercriminaliteit in enge en 
ruime zin in Nederland door jeugdige daders tot 18 jaar? 

3. Welk profiel hebben jongeren die cybercriminaliteit in enge en ruime zin plegen? 
4. Welke modus operandi worden gehanteerd bij de verschillende vormen van 

cybercriminaliteit waar jongeren bij betrokken zijn als dader?  
5. Op welke wijze raken jongeren betrokken bij cybercriminaliteit in enge en ruime zin?  
6. Op welke wijze kijken jongeren zelf tegen cybercriminaliteit in enge en ruime zin aan? 
7. Zijn er specifieke risico’s die volgen uit het digitale gedrag van jongeren en hun mogelijke 

betrokkenheid als daders van cybercriminaliteit? 
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Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen werd een brede mix van kwantitatieve en 
kwalitatieve methoden ingezet op verschillende informatiebronnen: de Monitor Zelfgerapporteerde 
Jeugdcriminaliteit van het WODC en het onderzoek “Jongeren en Cybersafety” van Kerstens en Stol 
(2012) – beiden zelfrapportagestudies-, de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie 
(OBJD) van het WODC, de uitspraken die te vinden zijn op Rechtspraak.nl, en een serie interviews 
met deskundigen en betrokkenen. Tussen de bronnen is slechts in beperkte mate sprake van overlap. 
Zo geven ze niet allen antwoord op alle onderzoeksvragen, en ook is er variatie in de specifieke 
cyberdelicten die in de bronnen terug te vinden zijn. 

De resultaten van het onderzoek gaven aanleiding tot het formuleren van een aantal stellingen. Deze 
worden hieronder weergegeven en toegelicht. We sluiten af met een beschouwing van de risico’s die 
voortvloeien uit het digitale gedrag van jongeren. Aanbevelingen op basis van dit onderzoek voor 
beleid, en de richting en methodologie van vervolgonderzoek bevinden zich in het slothoofdstuk van 
het rapport. 

“Jongeren zijn in geringe mate betrokken bij cybercriminaliteit”  

Het beeld dat in de media wordt geschetst van een groot, groeiend probleem van jongeren die 
cybercriminaliteit plegen, zagen wij niet bevestigd in het huidige onderzoek. Uit de 
zelfrapportagestudies en geregistreerde cybercriminaliteit onder jongeren komt naar voren dat het 
merendeel van de onderzochte cyberdelicten in de periode 2006-2011 in (zeer) geringe mate worden 
gerapporteerd (minder dan 5,5 % van alle ondervraagde jongeren in de steekproeven) of staan 
geregistreerd onder minderjarigen (0,3 % van alle geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland). 
Het gaat dan om de cyberdelicten online veilingfraude, een virus verspreiden, hacken, het maken of 
verspreiden van seksueel beeldmateriaal, vervalsing van pinpas of waardekaart en online bedreiging. 

De kwalificering ‘in geringe mate’ die wij verbinden aan deze percentages behoeft misschien enige 
uitleg. Als wij het percentage van 5,4 % dat hoort bij online bedreiging als uitgangspunt nemen, dan 
impliceert dat dat op een gemiddelde middelbare school van 800 leerlingen 43 leerlingen zullen 
aangeven dit cyberdelict gepleegd te hebben in het afgelopen jaar. Dat zijn bijna twee klassen vol van 
25 leerlingen. Echter, het impliceert ook dat een overgrote meerderheid van 757 leerlingen op deze 
school zullen aangeven dit delict niet gepleegd te hebben. Met andere woorden, bijna 95 % geeft aan 
het voorgaande jaar niemand online te hebben bedreigd. Dit laatste is de reden dat wij deze 
bevindingen interpreteren als een ‘geringe mate’ van betrokkenheid van jongeren bij cybercrime. 
Overigens werden de andere cyberdelicten hierboven door 3,1 % of minder van de jongeren 
gerapporteerd, of maakten deze minder dan 0,3 % uit van de geregistreerde jeugdcriminaliteit in 
Nederland.    
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Drie andere strafbare cybergedragingen die vaker werden gerapporteerd door jongeren in het 
huidige onderzoek betroffen virtuele diefstal, het illegaal downloaden en/of delen van software en 
muziek, en cyberpesten. Er zijn echter duidelijke verklaringen voor deze hogere percentages. Niet 
alle acties die hieronder vallen zijn strafbaar in Nederland (bijvoorbeeld illegaal downloaden van 
muziek en roddelen als onderdeel van cyberpesten); jongeren zelf zien deze gedragingen dan ook 
niet als criminaliteit (zie Kerstens & Stol, 2012; Moon, McClusky, McClusky, & Lee, 2012). Dat virtuele 
diefstal strafbaar is blijkt onder jongeren nagenoeg onbekend (Jansen, 2012).  

Kunnen we deze uitkomsten nu interpreteren als een betrouwbaar beeld van de geringe 
betrokkenheid van jongeren bij cybercriminaliteit in Nederland? Dat is een belangrijke en tegelijk 
lastige vraag. Enerzijds moet er in relatie tot het beeld van de geregistreerde cybercriminaliteit in de 
justitiële data in dit onderzoek worden opgemerkt dat deze data vrijwel zeker onvolledig zijn. Recent 
onderzoek van Leukfeldt, Veenstra, Domenie en Stol (2013) laat namelijk zien dat er zich belangrijke 
knelpunten voordoen in de doorstroom van cybercrime-zaken in de strafrechtketen in Nederland.  

Echter, de zelfrapportagestudies in dit onderzoek kennen deze doorstroom problemen niet; jongeren 
wordt immers direct gevraagd welke strafbare gedragingen zij hebben gepleegd in de afgelopen 
periode. De anonimiteit van de gegeven antwoorden wordt daarbij gegarandeerd. Deze studies 
kennen uiteraard weer andere beperkingen (zie hoofdstuk methoden van onderzoek in dit rapport). 
De belangrijkste beperking van het zelfrapportage- onderzoek van Kerstens en Stol (2012) is dat de 
steekproef van jongeren niet representatief is voor de populatie van Nederlandse jongeren. De 
bevindingen in het zelfrapportage-onderzoek van Van der Broek, Weijters en van der Laan (2013) 
kunnen echter wel representatief genoemd worden voor Nederlandse jongeren; en ook in deze 
studie waren de percentages zelfgerapporteerde cybercriminaliteit laag. Kortom, de beperkingen van 
de zelf-rapportagestudies in ogenschouw genomen, kunnen we daarom meer vertrouwen hebben in 
het beeld dat deze opleveren over de betrokkenheid van jongeren bij cybercriminaliteit in Nederland. 
En die is, zoals hierboven uiteengezet, gering.  

 “Als jongeren cybercriminaliteit plegen, betreft dat vaak één specifiek type cyberdelict”   

Combinaties van verschillende vormen van cybercriminaliteit (in enge en ruime zin) onder jongeren 
doen zich volgens dit onderzoek zelden voor. Zo kwam uit het zelfrapportage onderzoek naar voren 
dat online bedreigen door jongeren (cybercrime in ruime zin: ICT als ondersteuning voor het plegen 
van criminaliteit) en virussen verspreiden (cybercrime in enge zin: de ICT structuur zelf is het doel van 
het strafbare gedrag) grotendeels door verschillende jongeren worden gepleegd; in de 
geregistreerde cybercriminaliteit bleek dat er in een grote meerderheid van alle cyberstrafzaken met 
jeugdige verdachten slechts één vorm van cybercriminaliteit werd aangetroffen (i.e. 1 wetsartikel). 
Ook de uitspraken op Rechtspraak.nl en de interviews geven geen aanleiding voor concrete 
conclusies over jongeren die combinaties van cybercrime in enge en in ruime zin plegen.  
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 “Jeugdige cyberdaders vertonen voor een groot deel alledaagse kenmerken” 

Voor een groot deel vertoonden (het geringe aantal) jongeren die cybercriminaliteit pleegden 
kenmerken die niet afwijken van alledaagse jeugdige delinquenten. De kenmerken sekse en leeftijd 
speelden hun gebruikelijke rol: jongens plegen vaker online bedreiging, veilingfraude, en virtuele 
diefstal, en produceren en verspreiden vaker seksueel beeldmateriaal dan meisjes, en de mate 
waarin cybercriminaliteit wordt gepleegd neemt toe tussen het 12e en 17e levensjaar. Het enige 
onderzochte cyberdelict dat hierop een uitzondering vormde was cyberpesten: dat rapporteren 
meisjes even vaak als jongens (zie Kerstens & Stol, 2012; p. 95). Het plegen van cyberdelicten werd 
ook voorspeld door slachtofferschap: jongeren die eerder het doelwit waren van cyberpesten, 
veilingfraude, virtuele diefstal en vervelende seksuele vragen en/of verzoeken, rapporteerden ook 
vaker dader te zijn van dergelijk cybercrimineel gedrag. Bij offline criminaliteit onder jongeren wordt 
deze relatie ook geconstateerd (zie Wittebrood & Van Wilsem, 2000). Jongeren hebben ook bekende 
motieven om over te gaan tot cybercriminaliteit: virtuele diefstal en cyberpesten worden gepleegd 
voor de lol, om terug te pesten (in het geval van cyberpesten), of wraak te nemen, of vanuit 
financieel motief (in het geval van virtuele diefstal) (Kerstens & Stol, 2012).  

Is er dan niets wat jeugdige cyberdaders onderscheidt? Toch wel. In de inleiding wordt de 
psychologische “ontremming” besproken die plaats kan vinden als jongeren zich in cyberspace 
begeven (Suler, 2004). Deze online disinhibitie blijkt van grote betekenis voor het plegen van 
cybercriminaliteit: jongeren die zich online ongeremder voelen, en gemakkelijk persoonlijke 
informatie durven vrij te geven op internet rapporteren ook vaker daders te zijn van veilingfraude, 
virtuele diefstal, cyberpesten en het maken en verspreiden van seksueel beeldmateriaal. De invloed 
van deze disinhibitie blijft van kracht zelfs wanneer voor de invloed van allerlei andere, traditionele 
factoren is gecontroleerd (zie Kerstens & Stol, 2012).  

Opvallend aan bovenstaande profielschets is dat deze uitsluitend betrekking heeft op jongeren die 
cybercrime in ruime zin pleegden. Het profileren van jongeren die cybercriminaliteit in enge zin 
pleegden bleek lastiger in dit onderzoek. Echter, de geregistreerde cybercriminaliteit in de justitiële 
data (OBJD van het WODC) bood, ondanks dat deze data onvolledig zijn, wel enig zicht op het profiel 
van jeugdige verdachten van cybercriminaliteit in enge zin (n = 106), alsmede van cybercriminaliteit 
in ruime zin (n = 166). Bovendien kon dat profiel vergeleken worden met het profiel van jeugdige 
verdachten in de algehele populatie in Nederland. Uit die bron kwam naar voren dat jeugdige 
verdachten van cybercriminaliteit in enge (en ruime) zin vaker in Nederland zijn geboren dan in de 
algehele populatie; bij cybercriminaliteit in enge zin was zelfs geen enkele verdachte elders geboren. 
Daarnaast onderscheiden jeugdige cyberverdachten zich qua criminele carrière: een groter deel is 
first offender en een veel groter deel blijft na de strafzaak op het rechte pad dan in de algehele 
populatie van jeugdige verdachten in Nederland. We moeten voorzichtig zijn met het trekken van 
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harde conclusies op basis van deze data, maar bovenstaand profiel roept op zijn minst de vraag op of 
we bij jongeren die cybercriminaliteit in enge zin ten laste is gelegd in Nederland te maken hebben 
met een specifiekere, homogenere groep daders dan bij andere vormen van jeugdcriminaliteit?  

“Weinig zicht op de modus operandi bij cybercriminaliteit in enge zin onder jongeren” 

Opvallend is dat slechts bij een aantal vormen van cybercriminaliteit in ruime zin meer zicht komt op 
de modus operandi; de “MO” van jongeren die cybercriminaliteit in enge zin plegen blijft onbelicht. 
Cyberpesten wordt volgens Kerstens en Stol (2012) vaak samen met anderen gedaan, en in het 
merendeel zijn de slachtoffers bekenden van de dader. Bij virtuele diefstal geeft iets minder dan de 
helft aan het slachtoffer te kennen; vaak gaat het om bekenden, vrienden/vriendinnen uit de buurt 
of van school, en/of familieleden. 

Een veel gebruikte techniek voor virtuele diefstal is social engineering: het overhalen van het 
slachtoffer om iets te doen dat hij normaal gesproken niet zou doen. Daders zetten “phishing” in, 
proberen een scam uit of vragen simpelweg het wachtwoord van slachtoffers om virtueel te kunnen 
stelen. Naast deze vormen van social engineering wordt ook getracht het wachtwoord af te kijken, of 
te hacken om te kunnen stelen. 

Uit de uitspraken op Rechtspraak.nl komt naar voren hoe online bedreiging in zijn werk gaat: 
bedreigingen worden geuit via Twitter, Facebook, GSM of chat; er kan worden gedreigd richting het 
slachtoffer met mishandeling, de dood, zedenmisdrijven, of met het online zetten van kwetsend 
(beeld)materiaal over het slachtoffer.  

Tot slot valt in de interviews enige steun te vinden voor het bestaan van twee typen jeugdige hackers 
zoals uiteengezet wordt in de inleiding. Er zijn jongeren die nog weinig kennis en vaardigheden 
bezitten, informatie krijgen van anderen over hoe te hacken, en daarmee gaan uitproberen, voor de 
kick (de “novices” of “newbies” uit het schema van Van der Hulst & Neve, 2008). Daarnaast zijn er de 
“nerds”, die al behoorlijke kennis hebben en vanuit hun hobby gaan experimenteren op het internet; 
zij kunnen deze kennis later ook delen met andere jongeren, waardoor ze ook status verwerven in de 
offline wereld. Deze laatste groep lijken op de “virus writers” of “coders” die worden genoemd in de 
inleiding.  

“Experimenteren, anonimiteit en het verwerven van aanzien als oorzaken?” 

Over de ontstaanswijze van cybercriminaliteit onder jongeren kon alleen op basis van de interviews 
uitspraken gedaan worden; daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat de geïnterviewden 
aangaven in beperkte mate ervaringen te hebben met jongeren die cybercriminaliteit plegen. Bij de 
vragen over de ontstaanswijze van cybercriminaliteit onder jongeren baseerden de geïnterviewden 
zich daardoor vooral op indirecte informatie, indrukken, en het algemene beeld van daders.  
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Meerdere geïnterviewden geven aan dat jongeren betrokken kunnen raken als dader bij vormen van 
cybercriminaliteit (hacken, identiteitsdiefstal en smaad of laster via het internet) door een 
combinatie van experimenteren en anonimiteit, vanuit de veilige thuisomgeving. Voor jongeren die 
in de offline wereld minder sociaal vaardig of populair zijn is cybercriminaliteit ook een manier om 
aanzien te verwerven. Omdat de pakkans relatief klein is, en de opsporingsdiensten alle nieuwe 
ontwikkelingen lastig kunnen bijbenen (iets wat de jongeren ook weten), kunnen ze daarbij steeds 
een stapje verder gaan.  

Geïnterviewden uit de IT- en opsporingssector geven aan dat technische kennis geen grote rol hoeft 
te spelen binnen de cybercriminaliteit in enge zin, maar interesse wel. Een geïnterviewde uit de IT 
sector geeft aan dat cybercriminaliteit in enge zin wel begint bij de “nerds”; analoog daaraan stelt 
een geïnterviewde uit de wetenschap dat cybercriminaliteit in enge zin ontstaat door het 
uitproberen van de kennis die de dader al heeft. Dit is in lijn met een recente Chinese studie op basis 
van interviews met Chinese hackers met als conclusie dat het juist de getalenteerde studenten zijn 
die uiteindelijk gaan hacken. De onderzoekers schrijven dit enerzijds toe aan identificatie met 
gelijkgestemden in combinatie met beperkte controle en anderzijds aan een beperkte morele 
ontwikkeling (Xu, Hu & Zhang, 2013). Overigens suggereert dit onderzoek dat er ook een positief 
verband kan zijn tussen bepaalde vormen van cybercriminaliteit en opleidingsniveau. 

Verder wordt door meerdere bronnen de rol van de media genoemd: Cybercriminaliteit wordt door 
de media soms ook nog positief belicht waardoor jongeren sneller geneigd zijn om mee te doen.  

“Jongeren neutraliseren, bagatelliseren of vertonen kenmerken van disinhibitie als ze 
over het plegen van cybercriminaliteit spreken” 

Op basis van twee van de vijf bronnen (de interviews en Kerstens & Stol, 2012) kwam informatie naar 
voren over de zienswijze van jongeren ten aanzien van cybercriminaliteit in ruime en enge zin. We 
observeerden drie terugkerende aspecten. Ten eerste maken jongeren gebruik van neutralisaties als 
ze over cybercriminaliteit praten: bijvoorbeeld “iedereen doet het” of “het hoort erbij” bij virtuele 
diefstal, of “misstanden aan het licht brengen” als motief om te hacken. Ten tweede bagatelliseren 
jongeren de criminele aspecten van cybercrime: ze denken of weten niet dat iets strafbaar is, of 
denken dat er geen opsporing plaats vindt (lage pakkans). Ten slotte vinden we in dit onderzoek 
aanwijzingen voor de rol van disinhibitie als jongeren online gaan: reacties van anderen op internet 
zijn vaak asynchroon en uitgesteld, waardoor jongeren het idee krijgen dat criminele acties geen 
schadelijke gevolgen hebben online. Daarnaast komt uit de interviews naar voren dat jongeren 
bijvoorbeeld online een andere naam aannemen, waardoor zij dissociatie gaan ervaren: de criminele 
acties die zij uitvoeren zijn niet die van henzelf, het is een spel (zie ook Suler, 2004).  
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“Risico’s van het digitale gedrag van jongeren: Disinhibitie, seksueel gedrag en de 
opkomst van criminele dienstverlening op het internet” 

Met de komst van internet lijkt het gemakkelijker te zijn geworden om criminaliteit te plegen. In de 
inleiding wordt melding gemaakt van een aantal aspecten waardoor daders hun gedrag en de 
consequenties daarvan gemakkelijker kunnen negeren of goedpraten: neutralisaties, bagatelliseren, 
disinhibitie, en dissociatie (zie ook Suler, 2004). In lijn hiermee is in de zelfrapportagestudies 
gevonden dat uitspraken als “iedereen doet het” of “het hoort erbij” vaak worden opgetekend als 
daders gevraagd wordt naar hun motieven, en geven de deskundigen in de interviews aan dat daders 
vaak verrast zijn als ze worden opgepakt en beweren geen kwaad in de zin te hebben gehad. Zoals 
eerder uiteengezet blijkt de mate waarin men zich ongeremder voelt online en daar makkelijker 
persoonlijke informatie vrijgeeft een robuuste voorspeller voor meerdere vormen van 
cybercriminaliteit. Het lijkt er daardoor sterk op dat antisociale en criminele acties en handelingen 
die online worden ondernomen vaak anders worden beleefd door jongeren dan vergelijkbare acties 
offline. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat jongeren zich niet bewust zijn van de strafbaarheid 
van virtuele diefstal (Jansen, 2012). Dit alles in ogenschouw nemend, lijkt de grens tussen legaal en 
illegaal gedrag online voor jongeren minder scherp en duidelijk te zijn dan tussen legaal en illegaal 
gedrag offline. In deze zin kent het gedrag van jongeren online dus een duidelijk risico, ondanks het 
feit dat de betrokkenheid van jongeren bij cybercriminaliteit tot nu toe gering kan worden genoemd.   

Een tweede risico betreft de manier waarop seksuele handelingen van jongeren online gelabeld 
worden. Leukfeldt, Domenie en Stol  (2010) constateerden dat bijna een tiende van de verdachten 
van kinderpornografie in hun onderzoek jonger was dan 18 jaar; zij stelden dat dit enerzijds een 
gevolg zou kunnen zijn van technische middelen die het gemakkelijker maken crimineel gedrag ten 
uitvoer te brengen, waardoor de prevalentie wordt verhoogd. Anderzijds echter, zou het volgens hen 
ook een nieuwe uiting kunnen zijn van een oud verschijnsel, dat jongeren de neiging hebben (en 
altijd hebben gehad) te experimenteren met hun seksualiteit. De vraag die dit laatste oproept is hoe 
politie en justitie hiermee om zouden moeten gaan. Indien het daadwerkelijk gaat om een nieuwe 
uiting van normaal gedrag, zou ze deze zaken vaak moeten negeren? Of moet dit als delict 
aangemerkt blijven en moeten de daders ervoor vervolgd worden? 

Eén van de geïnterviewden bij het OM wees erop dat er op dit punt sprake is van een gewijzigde 
beleidslijn. Het verspreiden van seksueel beeldmateriaal door minderjarige daders en met dito 
slachtoffers werd aanvankelijk vervolgd als het “maken en verspreiden van kinderporno”. Dat bleek 
echter erg zware gevolgen voor de minderjarige dader te hebben; deze werd na veroordeling 
namelijk aangemerkt als dader van een zedendelict. Daarom is men ertoe overgegaan onderscheid te 
maken tussen zware gevallen, waarbij sprake is van bijv. dwang, en gevallen waarbij sprake van 
vrijwilligheid. Deze laatste categorie wordt nu behandeld als smaad, een heel ander delict met veel 
minder zware gevolgen voor jeugdige betrokkenen. 
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De bevindingen met betrekking tot het produceren en verspreiden van seksueel beeldmateriaal in dit 
onderzoek wijken enigszins af van die van Leukfeldt en collega’s (2010). Voor zover harde gegevens 
beschikbaar waren, leken ze te wijzen in een de richting van een veel kleiner aantal daders van deze 
vorm van cybercriminaliteit. Dit lijkt de mogelijkheid die Leukfeldt en collega’s ter berde brengt, dat 
het wellicht om een vorm van experimenteergedrag gaat, enigszins te nuanceren. Anderzijds dient te 
worden aangemerkt dat bij de gegevens in dit onderzoek wellicht sprake is geweest van sociaal 
wenselijke zelfrapportages (wellicht in versterkte zin bij dit onderwerp), en daardoor mogelijkerwijs 
tot onderrapportage van dit gedrag.  

Tot slot geeft één van de OM-medewerkers in de interviews als derde risico aan te verwachten een 
toename te zullen zien in specifiek cybercriminaliteit in enge zin onder jongeren. De “criminele 
dienstverleningsindustrie” en het ICT-kennisniveau onder jongeren zal volgens hem blijven 
toenemen, terwijl er zeer veel geld mee te verdienen zal zijn; dit zal ertoe leiden dat “economisch 
gedreven” criminaliteit in enge zin zal stijgen. Verder geeft hij aan dat misdaadsyndicaten in de 
offline wereld zich steeds verder online aan het ontwikkelen zijn, zoals te zien is in de online handel 
in verdovende middelen en wapens. Voor deze activiteiten is er behoefte aan mensen met ICT-
vaardigheden, en dus komen cybercriminelen wellicht ook bij jongeren terecht. Het verwerven van 
status en respect is voor veel jongeren een belangrijk motief om bijvoorbeeld te hacken, en zij zullen 
hun prestaties ook graag delen met anderen op webfora. Dat verschaft cybercriminelen de 
mogelijkheid om relatief gemakkelijk met hen in contact te treden. 
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Summary 

The use of Information-and Communication Technology (ICT) among young people has increased 
enormously. This widespread usage of ICT also implies however that ICT applications may become  
increasingly important in the illegal and punishable activities in which young people are involved, 
either as targets (victims) or as offenders of crime. 

For the Management of Judicial Youth Policy of the Ministry of Security and Justice in the 
Netherlands, it is important to have as much insight as possible into the involvement of young people 
in cybercrime in a broad sense (where ICT is used as a means to commit crime) and cybercrime in a 
narrow sense (when  the ICT structure itself is the target of criminal conduct), as well as their 
interrelation. When cybercrime appears to be best characterized as traditional juvenile delinquency 
with new means, different policy choices are required than when cybercrime in a narrow sense turns 
out to be on the rise with juvenile offenders who diverge from traditional juvenile delinquents in 
terms of their characteristics , motives and modus operandi (see also Yar, 2012). 

The purpose of this investigation is therefore to map the nature and extent of cybercrime in the 
Netherlands in which young people under 18 are involved as perpetrators, and offer insight into the 
characteristics of this crime. 

Several authors note that  (very) few scientific empirical studies have been conducted that focus on 
perpetrators of cybercrime (e.g. Holt, Bossler & May, 2012; Van der Hulst & Neve, 2008; Leukfeldt, 
Veenstra & Stol, 2013). For that reason, the focus of the present study will be on the formulation of 
evidence-based answers to the research questions. The following research questions are central: 

1. To what extent are young people under 18 years involved as perpetrators of (different forms 
of) cybercrime in the narrow and broad sense in the Netherlands? 

2. To what extent and which kind of combinations of cybercrime in the narrow and broad sense 
appear in the Netherlands among juvenile offenders under 18? 

3. What kind of profile do young people have who commit cybercrime in the narrow and broad 
sense? 

4. Which modus operandi are used in the different forms of cybercrime in which young people 
are involved as perpetrators? 

5. How do young people become involved in cybercrime in the narrow and broad sense? 
6. How do young people think about cybercrime in the narrow and broad sense? 
7. Are there specific risks that flow from the digital behavior of young people and from their 

potential involvement as perpetrators of cybercrime? 
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To answer these research questions a mix of quantitative and qualitative methods was deployed on 
different information sources: the Monitor of Self-Reported Juvenile Delinquency of the WODC and 
the study "Youth and Cyber Safety" of Kerstens and Stol (2012) - both self-report studies, - the 
Research and Policy Database Judicial Documentation (‘OBJD’) of the WODC, the statements found 
on Rechtspraak.nl, and a series of interviews with experts and stakeholders on this topic. A limited 
amount of overlap exists between these sources. Few sources answer all research questions, and the 
degree to which specific forms of cybercrime can be found in each source differs.  

The results of this examination led us to formulate a number of propositions.  These are listed and 
elaborated below. We conclude with a discussion of the risks involved in the digital behavior of 
young people. The recommendations that flow from this research for policy, and the direction and 
methodology of future research can be found in the final chapter of this report. 

"Young people are involved to a small extent in cybercrime” 

The present study was unable to confirm the idea of a large and growing problem of cybercrime 
among young people that is present in the media. The self-report studies and cybercrime registered 
in judicial data show that the majority of cybercrimes under investigation in the period 2006-2011 
are reported to a (very) low degree (less than 5.5 % of all young people surveyed in the samples) or 
registered among juvenile offenders (0.3% of all registered youth crime in the Netherlands consists 
of cybercrime). These numbers apply to the following forms of cybercrime: online auction fraud, the 
distribution of a virus, hacking, creating or distributing sexual materials, forgery of debit or value card 
and threatening others online. 

The qualification ‘to a small extent’ that we attach to these percentages perhaps needs some 
explanation. When we focus on the percentage of 5.4% of young people that indicates that they 
threatened someone online,  this implies that on an average high school of 800 students 43 students 
will indicate that they committed this offense in the last year. Forty-three students almost entail two 
classes of 25 students each. However, this number also implies that an overwhelming majority of 757 
students at this school will indicate that they did not commit this offense. In other words, almost 
95% of the students will indicate that they did not threaten someone online in the past year. This 
latter consideration is the reason that we interpret these findings as an involvement of young people 
‘to a small extent’ in cybercrime. That said, the other forms of cybercrime mentioned above were 
self-reported by 3.1% or less of the young people surveyed, or accounted for less than 0.3% of the 
registered youth crime in the Netherlands. 

Three other  forms of cyber criminal behavior that young people reported more often in the current 
research were virtual theft, illegal downloading and / or sharing of software and music, and 
cyberbullying. However, some clear explanations exist for these higher self-report rates. Not all 
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actions involved in these behaviors are criminal offenses under Dutch law (for example, illegally 
downloading music and gossip as part of cyberbullying); young people therefore do not consider 
these behaviors as criminal acts (see Kerstens & Stol, 2012; Moon et al, 2012). In addition, the fact 
that virtual theft is a criminal act (and thus punishable) is virtually unknown among young people 
(Jansen, 2012). 

Can we interpret these findings as a reliable representation of the low degree of involvement of 
young people in cybercrime in the Netherlands? This is an important and at the same time difficult 
question to answer. It should be noted that the registered cybercrime among juvenile offenders in 
this report is almost certainly incomplete. That is, Leukfeldt, Veenstra, Domenie and Stol (2013) 
recently identified several major obstacles in the handling of cybercrime cases in the criminal justice 
domain in the Netherlands.  

However, the self-report studies in this report are not affected by these obstacles in the criminal 
justice domain, because young people are  asked directly to indicate what criminal acts they have 
committed. In doing so, their anonymity is guaranteed. Obviously, these studies have others 
limitations (see chapter research methods in this report). The main limitation of the study of Kerstens 
and Stol (2012) is that their sample of young people is not representative of the population of Dutch 
youth. However, the findings of the self-report study of Van der Broek and colleagues (2013) can be 
considered as representative of Dutch youth, and in their study the self-reported degree of 
involvement in cybercrime was low as well. In short, taking into consideration the limitations of the 
self-report studies, we can be more confident in the picture that these studies paint on the degree of 
involvement of young people in cybercrime in the Netherlands. And, this degree of involvement is, as 
explained above, low. 

"When young people do commit cybercrime, it often involves one specific type of cyber offense” 

The findings of this investigation suggest that combinations of different forms of cybercrime (in the 
narrow and broad sense) are rare among young people. For example,  the self-report studies 
indicated that threatening others online and the distribution of viruses are committed largely by 
different juvenile offenders; the registered cybercrime showed that in a large majority of all 
cybercrime cases with juvenile suspects only one form of cybercrime was found (i.e. one section of 
the law). The statements on Rechtspraak.nl as well as the interviews also did not give rise to concrete 
conclusions about the occurrence of combinations of cybercrime in the narrow and broad sense 
among young people. 
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"Youthful cyber offenders have largely mundane characteristics" 

The (small number of) juveniles who committed cybercrime showed to a large extent features that 
do not differ from everyday juvenile offenders. The demographics sex and age played their usual 
role: boys commit more online threats, auction fraud, and virtual theft, and produce and distribute 
more sexual images that display young people than girls, and the degree of cybercrime committed 
increases between the age of 12 and 17. The only cyber offense under investigation that formed an 
exception to this pattern was cyberbullying: girls reported this to the same extent as boys (see 
Kerstens & Stol, 2012, p 95.). Victimization also predicted committing cybercrime: young people who 
had been the target of cyberbullying, auction fraud, virtual theft and unpleasant sexual questions and 
/or requests online, also reported more frequently being the offender of these cybercriminal 
behaviors. In offline juvenile crime, this relationship is also observed (see Wittebrood & Wilsem, 
2000). Young people also indicate well-known motives to commit cybercrime: virtual theft and cyber 
bullying are done for fun, to reciprocate being bullied (in the case of cyber bullying), to take revenge, 
or for financial reasons (in the case of virtual theft) (Kerstens & Stol, 2012). 

Isn’t there anything then that distinguishes youthful cyber criminals? Yes, there is. In the 
introduction, the psychological "disinhibition" that can occur when young people engage in 
cyberspace is discussed (Suler, 2004). This online disinhibition has significant meaning for committing 
cybercrime: young people who indicated that they feel less restrained online and find it easy to 
disclose personal information online also report more frequently that they were perpetrators of 
auction fraud, virtual theft, cyber bullying and the production and distribution of sexual material. The 
influence of this disinhibition remains strong even when the influence of all other traditional factors 
is controlled for (see Kerstens & Stol, 2012). 

It is noteworthy that the above profile only relates to young people who committed cybercrime in 
the broad sense. Profiling young people who  commit cybercrime in the narrow sense was difficult in 
this study. However, the registered cybercrime in the judicial data (OBJD of the WODC), although 
incomplete, offered some insight into the profile of juvenile suspects of cybercrime in a narrow sense 
(n = 106), as well as cybercrime in a broad sense (n = 166). Moreover, it was possible to compare 
these profiles with the profile of juvenile suspects in the general population in the Netherlands. This 
source revealed that juvenile suspects of cybercrime in a narrow (and broad) sense are born more 
often in the Netherlands than juvenile suspects in the general Dutch population. With respect to 
cybercrime in a narrow sense, there was not a single offender who was born elsewhere. In addition, 
juvenile cyber suspects differentiate themselves in terms of their criminal career: a larger part is first 
offender and a much larger portion does not relapse into crime compared to the general population 
of juvenile suspects in the Netherlands. We must be careful in drawing firm conclusions based on 
these data, but the above profile at least raises the question whether the juvenile suspects that are 
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accused of cybercrime in the strict sense in the Netherlands constitute a more specific, 
homogeneous group of offenders than those involved in other forms of juvenile delinquency. 

"A limited view on the modus operandi of young people who commit cybercrime in a narrow 
sense” 

It is striking that only in some forms of cybercrime in a broad sense more insights emerge into the 
modus operandi; whereas the "MO" of young people who commit cybercrime in a narrow sense 
remains largely unknown. According to Kerstens and Stol (2012), cyberbullying is often done together 
with others, and in the majority of cases the victims are acquaintances of the offender. With respect 
to virtual theft slightly less than half of the offenders indicate that they know the victim; it often 
involves acquaintances, friends/girlfriends in their neighborhood or at school, and/or family 
members. 

A common technique for virtual theft is social engineering: persuading the victim to do something 
that he or she normally would not do. To commit virtual theft, perpetrators use "phishing", try a 
scam or simply ask the password of victims to steal virtually. In addition to these forms of social 
engineering, offenders also try to crib passwords or attempt hacking to commit virtual theft.   

The statements on Rechtspraak.nl shows how the offense threatening others online is committed: 
threats of violence are expressed via Twitter, Facebook, mobile phone or chat; it may constitute 
threats to abuse, impose death, commit sex crimes, or to disclose harmful (picture) material about 
the victim online. 

Finally, the interviews offer support for the existence of two types of juvenile hackers as is discussed 
in the introduction. There are young people who have little knowledge and skills, and get information 
from others about  how to hack, which they will then try for kicks (the "novices" or "newbies" from 
the scheme of Van der Hulst & Neve, 2008). Then there are the "nerds", who have considerable 
knowledge and as a hobby experiment on the Internet; they may share this knowledge later with 
other young people which also offers them status in the offline world. This latter group is similar to 
the "virus writers" or "encoders" that are mentioned in the introduction. 

"Experimenting, anonymity and gaining respect as causes?" 

We could only use the statements from the interviews to say anything about the origin of cybercrime 
among young people; in doing so, it needs to be taken into account that the interviewees had a 
limited degree of experience with young people who commit cybercrime. Their answers to the 
questions concerning the origin of cybercrime were therefore based mainly on indirect information, 
impressions, and their perspective on perpetrators. 
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Several interviewees indicated that young people can become perpetrators of specific forms of 
cybercrime (hacking, identity theft and slander via the Internet) through a combination of 
experimentation and anonymity, in a safe home environment. Cybercrime can also be a way to 
acquire respect for young people who are less popular or socially skilled in the offline world. In doing 
so they can easily progress in committing forms of cybercrime, because the probability of detection is 
relatively small, and the police has difficulties to keep up with all new developments (something 
which young people are aware of).  

Interviewees from the IT and investigative sector point out that technical knowledge does not 
necessarily play a crucial role in committing cybercrime in the narrow sense; it is more important 
that young people have an interest in committing these forms of crime. One interviewee from the IT 
sector indicates that cybercrime in the narrow sense starts among the "nerds"; similarly, an 
interviewee from science indicates that cybercrime in the narrow sense begins with trying out the 
knowledge that a young individual already possesses. This is in line with a recent Chinese study based 
on interviews among Chinese hackers, in which it was concluded that particularly very talented 
students are those that become hackers. On the one hand, the researchers attribute this finding to 
identification with peers in combination with limited social control in their environment, and on the 
other hand a limited moral development (Xu, Hu & Zhang, 2013). Furthermore, this study suggests 
that there may also be a positive relationship between certain forms of cybercrime and education 
level.  

In addition, interviewees mentioned the role of the media: the fact that cybercrime is sometimes 
positively viewed upon in the media makes young people more inclined to participate.    

"Young people neutralize, downplay, or exhibit signs of disinhibition when they talk about 
committing cybercrime" 

Based on two of the five sources (interviews and the self-report study of Kerstens & Stol, 2012),  
information was gathered about the views young people have on committing cybercrime in a broad 
and narrow sense. We observed three recurring aspects. Firstly, young people make use of 
neutralization techniques when they talk about cybercrime: e.g. "everybody does it" or "it's normal 
to do so" in relation to virtual theft, or "to bring malpractices to the forefront" as a reason for 
hacking. Secondly, young people downplay the criminal aspects of cybercrime: they think or do not 
know that something is punishable, or think that there is no police investigation taking place into this 
form of crime (low probability of detection). Finally, we found evidence for the role of disinhibition 
among young people as they go online: reactions of others on the Internet are often delayed and 
asynchronous, which makes young people think that their criminal actions online do not have any 
harmful effects. In addition, the interviews revealed that young people often take on another name 
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online, which sets the stage for experiencing dissociation: they do not ascribe the criminal actions to 
themselves anymore, they perceive it as a game (see also Suler, 2004). 

"Risks associated with the digital behavior of young people: disinhibition, sexual behavior and the 
emergence of criminal services on the Internet" 

With the advent of the Internet it seems to have become easier to commit crime. In the introduction 
a number of aspects are mentioned which enable offenders to ignore or put a gloss on their behavior 
and its consequences: neutralization, playing down, disinhibition, and dissociation (see also Suler, 
2004). In line with this, the self-report studies found that statements like "everybody does it" or "it is 
part of the game" are often recorded when young offenders are asked about their motives, and the 
experts in the interviews indicated that young offenders are often surprised when they are arrested 
for cybercrime and claim to have had no bad intentions. As explained before, the degree to which 
one feels disinhibited and easy to disclose personal information online is robust predictor of multiple 
forms of cybercrime. This strongly suggests that young people experience antisocial and criminal 
actions online quite differently than similar actions offline. Noteworthy in this respect is the fact that 
young people are not aware that virtual theft is punishable (Jansen, 2012). Taking all this in 
consideration, it seems that the line between legal and illegal behavior online is more fuzzy and 
unclear than between legal and illegal behavior offline. In this sense, the behavior of young people 
online has a clear risk, despite the fact that the involvement of young people in cybercrime to date 
can be called small. 

A second risk concerns the way in which sexual activities of young people online are labeled. 
Leukfeldt and colleagues (2010) found that nearly one-tenth of the suspects of child pornography in 
their study were younger than 18 years; they suggested that on the one hand this could be due to  
technical resources that facilitate criminal conduct, which increases the prevalence of this cybercrime 
among the youth. On the other hand, it could also be a new expression of an old phenomenon, 
namely that young people tend to (as they always do) experiment with their sexuality. The question 
this raises is how the police and judicial authorities should deal with this. If it actually is a new 
expression of normal behavior, should these authorities then ignore many such cases? Or should 
they continue to consider this as a criminal offense and prosecute the offenders?  

One of the interviewees in the OM pointed out that there is a change in policy at this point. 
Offenders who were spreading sexual images of juvenile victims to others were initially prosecuted 
and labeled as "creating and distributing of child pornography." That proved to have very serious 
consequences for the juvenile offenders involved, as they were regarded as a perpetrator of a sexual 
offense after conviction. Therefore, they proceeded to distinguish between severe cases, in which for 
example coercion has taken place, and milder cases in which all actions were voluntary. This latter 
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category is now treated as slander, a different offense with far less serious consequences for the 
young people involved. 

The findings with regard to the production and dissemination of sexual imagery in this study differ 
slightly from those of Leukfeldt and colleagues. As far as concrete data were available, it seemed to 
point in the direction of a much smaller number of young offenders involved in this type of 
cybercrime. This appears to nuance somewhat the possibility that Leukfeldt and colleagues 
suggested that this cyber offense might be a form of experimentation among the youth. One the 
other hand, it must be considered that socially desirable responding may have played a role in the 
self-reported answers (perhaps in an enhanced degree with this topic), leading possibly to 
underreporting of this particular behavior. 

Finally, as a third risk, one of the interviewees working at the Prosecution Office expects to see a rise 
in cybercrime in the narrow sense among young people. The "criminal services industry" and the ICT 
knowledge among young people will continue to increase and it will be possible to make a lot of 
money with committing cybercrime. Eventually, this will lead to the growth of "economically driven" 
crime in the narrow sense. He also indicated that criminal syndicates in the offline world continue to 
develop themselves online, as can be seen in the online trade in drugs and arms. For their online 
activities, there is a need for people with ICT skills, and therefore cybercriminals may also approach 
young people. The acquisition of status and respect is an important motive for many young people to 
start (and continue) hacking for example, and they will very much like to share their achievements 
with others on web fora. This makes it relatively easy for cybercriminals to get into contact with 
young people.  
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1. Inleiding 

Het gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) heeft onder jongeren een grote 
vlucht genomen: zij worden dan ook vaak aangeduid als de digitale generatie (bijvoorbeeld Hof & De 
Haan, 2006; Schols, Duimel, & De Haan, 2011). ICT toepassingen zoals internet en smartphones zijn in 
toenemende mate de middelen geworden om te communiceren met leeftijdsgenoten, om op zoek te 
gaan naar nieuwe informatie, of om zich te vermaken. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat sinds 2007 
tussen de 75 en 84 % van de jongeren tussen de 12 en 15 dagelijks gebruik maakt van internet (o.a. 
voor zoekmachines, e-mail, berichten in chatrooms, nieuwsgroepen of fora) Tegelijkertijd is het 
percentage jongeren in dezelfde categorie dat aangeeft nog nooit internet te hebben gebruikt 
verwaarloosbaar (0 tot 1 %). Verder zijn er aanwijzingen dat onder jongeren het gebruik van internet 
het televisie kijken als favoriet tijdverdrijf heeft verdrongen (Kaynay & Yelsma, 2000; Nie & Hillygus, 
2002 aangehaald in Mishna, Cook, Saini, Wu & MacFadden, 2009). 

Dit wijdverbreide gebruik van ICT maakt echter dat ICT toepassingen ook in toenemende mate een 
rol kunnen spelen bij illegale en strafbare activiteiten waar jongeren mee te maken kunnen krijgen, 
hetzij als doelwit (slachtoffer), hetzij als plegers van delicten. Een interessante vraag daarbij is of ICT-
toepassingen nieuwe middelen zijn die worden ingezet bij traditioneel veel voorkomende delicten 
onder de jeugd (diefstal, bedreigen, vandalisme), of dat hierdoor ook nieuwe vormen van 
jeugdcriminaliteit zijn ontstaan. Cybercrime kan volgens de Landelijke Eenheid van de Nationale 
Politie (voorheen het KLPD) gedefinieerd worden als (NCSC, 2012):  

“Elke strafbare gedraging waarbij voor de uitvoering het gebruik van geautomatiseerde werken bij de 
verwerking en overdracht van gegevens van overwegende betekenis is.” 

Daarbij wordt in navolging van het EU-Cybercrimeverdrag van 2001 [ETS No. 185] een onderscheid 
gemaakt tussen cybercrime in enge zin en cybercrime in ruime zin. 

A Cybercrime in enge zin 

“‘Strafbare gedragingen die niet zonder tussenkomst van ICT gepleegd kunnen worden. Kenmerkend 
is dat de ICT structuur zelf (en de daarin of daarmee opgeslagen gegevens) het doel van de actie 
zijn.”“(Nationaal Cyber Security Centrum [NCSC], 2012; p. 11). 

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het veroorzaken van een stoornis in een geautomatiseerd 
werk (systeem), het verspreiden van computervirussen of het ongeoorloofd binnendringen van een 
geautomatiseerd werk waarna gegevens worden beschadigd of vernietigd. Het betreft hier dus 
relatief nieuwe vormen van (jeugd)criminaliteit, die zich zonder ICT niet zouden voordoen.  
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Er zijn enkele voorbeelden uit de media van dergelijke cases waarbij jongeren betrokken zijn. Zo was 
er het bericht van de aanhouding van een zeventienjarige jongen op verdenking van het hacken van 
KPN in februari 2012, en van een zestienjarige Hagenaar in 2011 die verdacht werd van 
betrokkenheid bij een DDoS-aanval op Mastercard en Visa (Barendse & School, 2012). Recenter was 
er ook het mediabericht dat Noorse jongeren twee email-accounts van de Noor Anders Breivik 
hadden gehackt, en de gevonden informatie hadden doorgespeeld aan de politie (NOS.nl, 9 augustus 
2011). Dergelijke cases krijgen in de media veel aandacht , maar over de aard, omvang en 
achtergronden van de (jonge) plegers van cybercriminaliteit, met name in enge zin, is nog erg weinig 
bekend (Leukfeldt, Domenie, & Stol, 2010; Van der Hulst & Neve, 2008). De vraag is dan ook hoe 
meer inzicht verkregen kan worden in de mate waarin verschillende vormen van door jongeren 
gepleegde cybercriminaliteit in enge zin zich voordoen in Nederland en in de achtergronden van de 
jongeren die daarbij betrokken zijn. 

Een eerste ingang daartoe vormen de wetsartikelen die zijn opgenomen in het Wetboek van 
Strafrecht, als gevolg van de Wet Computercriminaliteit die werd ingevoerd in 1993, en de 
wijzigingen en aanvullingen die daarin zijn aangebracht sinds de Wet Computercriminaliteit II in 2006 
van kracht werd (NCSC, 2012; p. 12-13). Het merendeel van deze wetsartikelen betreffen cybercrime 
in enge zin, en bieden derhalve directe zoekmiddelen om een inschatting te maken van de aard en 
omvang van deze cybercriminaliteit in Nederland door jongeren (zie verder bij de voorgestelde 
methoden van onderzoek).  

B  Cybercrime in ruime zin 

“Onder cybercrime in ruime zin worden strafbare gedragingen verstaan die met behulp van ICT 
worden uitgevoerd. ICT wordt dan ter ondersteuning gebruikt bij het plegen van anderszins 
traditionele criminaliteit, zoals bij het plegen van fraude, oplichting en heling via verkoopsites, het 
bedreigen via een sociaal netwerk of het verspreiden van kinderporno” (NCSC, 2012; p. 11). 

Naast bovenstaande vormen van criminaliteit, kan bijvoorbeeld ook worden gedacht aan virtuele 
diefstal (bijvoorbeeld het stelen van een koelkast in Habbo Hotel) en het illegaal downloaden van 
muziek of software, het afpersen van anderen door te dreigen gevoelige informatie online te zetten 
of rond te sturen (‘shaming”), of het zich onrechtmatig verschaffen van toegang tot sociale media 
accounts om onder de naam van iemand anders berichten te versturen (bijv. “Facebook raping” of 
“fraping”). Ook het uiten van ernstige bedreigingen tegen personen via Twitter valt hieronder. Er zijn 
nog veel andere vormen denkbaar. Bij cybercriminaliteit in ruime zin is het niet alleen interessant om 
te kijken in welke mate en op welke manier ICT wordt ingezet bij strafbare gedragingen, maar ook 
naar de aard en achtergronden zijn van de jongeren die dergelijke delicten plegen. Uit de Verkenning 
Cybercrime in Nederland 2009 (VCN; Leukfeldt, Domenie & Stol, 2010) is de belangrijkste conclusie 
dat cybercrime “van het ”volk” is. Ook uit een studie van politiedossiers waarin aangifte was gedaan 
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van cybercriminaliteit, kwam het beeld naar voren van een grote heterogene groep daders die 
relatief kleine delicten plegen, zoals dat bij de traditionele (offline) criminaliteit ook het geval is. De 
vraag is derhalve of de jeugdige daders die cybercrime in ruime zin plegen al dan niet afwijken van 
het profiel van jeugdige daders in het algemeen. 

Het is belangrijk om zo goed mogelijk zicht te krijgen op bovenstaande twee “typen” 
cybercriminaliteit en hun onderlinge relatie, aangezien dit verregaande consequenties kan hebben 
voor de beleidskeuzes van de Directie Justitieel Jeugdbeleid van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Wanneer blijkt dat cybercriminaliteit vooral gekarakteriseerd kan worden als traditionele 
jeugdcriminaliteit met nieuwe middelen, dan vergt dat andere beleidskeuzes dan wanneer blijkt dat 
cybercrime in enge zin in opkomst is met daders die qua kenmerken, motieven en werkwijze afwijken 
van “klassieke” jeugddaders (zie ook Yar, 2012). Om deze reden is de doelstelling van dit onderzoek 
als volgt geformuleerd:  

1.1. Doelstelling van dit onderzoek 
 

Het in kaart brengen van de vormen en mate van cybercriminaliteit in Nederland waarbij jongeren 
tot 18 jaar1 betrokken zijn als daders, en het inzicht bieden in de achtergronden van deze 
criminaliteit. 

Hieronder wordt eerst kort ingegaan op het unieke karakter van cybercriminaliteit, door enkele 
kenmerken van “cyberspace” aan de orde te laten komen. Vervolgens wordt een overzicht gegeven 
van hetgeen bekend is in de internationale literatuur over de betrokkenheid van minderjarige daders 
bij cybercriminaliteit. Tot slot volgen de onderzoeksvragen van het huidige onderzoek.  

  Hoe onderscheidt cybercriminaliteit zich van andere vormen van criminaliteit?  

Yar (2012) schetst hoe criminologen van meet af aan hebben gediscussieerd over de vraag of 
cybercriminaliteit moet worden beschouwd als een nieuwe vorm van criminaliteit. Voorstanders van 
de “nieuwe vorm” opvatting betogen dat delicten die geheel virtueel plaats vinden, een nieuwe 
sociale omgeving markeren met een eigen structuur, interactie-vormen, beperkingen en 
mogelijkheden (“cyberspace”). In een dergelijke nieuwe omgeving kunnen zich nieuwe delicten 
voordoen die niet vallen te verklaren met gangbare criminologische theorieën (zie bijvoorbeeld 
Snyder, 2001; Suler, 2004). Anderen stellen dat de cyberdelicten die zich voordoen, voor het 
merendeel goed te verklaren zijn met bestaande criminologische noties over de oorzaken van 

1 Jongeren van 18 jaar en ouder vallen in Nederland onder het volwassenenstrafrecht; vandaar dat hier is gekozen voor 

jongeren tot 18 jaar.  
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criminaliteit (bijvoorbeeld zie bijvoorbeeld Higgings, 2005; Skinner & Fream, 1997). Geheel nieuwe 
theorieën om dergelijke cybercrimineel gedrag te verklaren zijn dan volgens hen niet direct nodig. 

 Er zijn echter twee aspecten aan “cyberspace” die volgens Yar (2012) maken dat criminaliteit in of 
via deze nieuwe omgeving wezenlijk anders is dan offline criminaliteit. Ten eerste werkt de 
beschikbaarheid van de grote communicatiesystemen in cyberspace als een “force-multiplier” voor 
veel illegale activiteiten: oplichters kunnen nu bijvoorbeeld op veel grotere schaal potentiële 
slachtoffers benaderen dan voorheen; haatzaaiers bereiken een veel groter publiek en daders die 
kinderpornografie produceren, verzamelen en/of verspreiden ervaren veel ruimere mogelijkheden. 
Ten tweede is er het aspect van “tijd-ruimtecompressie” in cyberspace: delicten die offline gebonden 
waren aan tijd en ruimte zoals het gebruik van een valse creditcard of vandalisme, zijn dat online 
vaak niet meer. Het feit dat veel van de criminologische theorieën uitgaan van een afgebakende, 
fysieke omgeving waarin criminaliteit wordt gepleegd, maakt volgens Yar alleen al dat nieuwe 
theoretische noties nodig zijn voor het duiden van het type cybercriminaliteit dat onafhankelijk van 
tijd en ruimte plaatsvindt (zie ook Yar, 2005).  

Aan deze twee aspecten kan nog een derde, meer psychologisch aspect worden toegevoegd dat 
cybercriminaliteit differentieert van traditionele criminaliteit: de “disinhibitie” die plaats kan vinden 
wanneer mensen zich in cyberspace begeven. Door verschillende auteurs wordt betoogd dat 
jongeren en volwassenen zich online minder geremd gedragen en vrijer met elkaar communiceren 
dan in de offline wereld (bijvoorbeeld Joinson, 2007; Lapidot-Lefler & Barak, 2011). Dat kan positieve 
consequenties hebben, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het bieden van hulp aan onbekenden, 
maar het kan zich uiteraard ook uiten in negatieve, criminele zin zoals anderen bedreigen, wraak 
nemen of haatzaaien. Suler (2004) spreekt in dit verband van het online disinhibitie-effect, en 
postuleert een aantal kenmerken van cyberspace die verklaren waarom mensen online een minder 
hoge psychologische drempel hebben om zich te laten leiden door gevoelens en behoeften die in de 
offline wereld eerder verborgen zouden blijven.  

Voor het huidige onderzoek lijken de volgende vier door Suler (2004) genoemde kenmerken relevant. 
Ten eerste is er de “dissociatieve anonimiteit” van cyberspace: jongeren hebben het idee dat ze 
online niet duidelijk te identificeren zijn (denk aan gebruikersnamen en email-adressen die weinig 
zeggen over een jongere), waardoor zij geen directe verbinding voelen tussen wat ze doen online en 
wie ze daadwerkelijk zijn qua achtergrond en identiteit. Dit proces van dissociatie maakt dat zij zich 
minder kwetsbaar voelen in cyberspace, en kan er zelfs toe leiden dat zij negatieve gedragingen niet 
als kenmerkend zien voor wie zij “echt” zijn. Ze zouden de online wereld en zichzelf daarbinnen zelfs 
als sterk gescheiden en onecht kunnen waarnemen in vergelijking met de offline wereld. Jongeren 
zouden hun acties online dan als een soort spel kunnen beschouwen. Suler spreekt in dit verband 
ook van “dissociatieve verbeelding”.  
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Ten tweede zijn jongeren bij veel online gedrag zoals chatten, email, blogs fysiek onzichtbaar, 
hetgeen aanzet tot disinhibitie. Zelfs wanneer de identiteit van een jongere online bekend is, leidt 
onzichtbaarheid er toe dat hij of zij niet hoeft in te zitten over wat anderen zullen zeggen over hoe zij 
zelf eruit ziet of klinkt wanneer hij of zij bijvoorbeeld een negatief bericht verstuurt.  

Ten derde is communicatie in cyberspace vaak asynchroon. Doordat anderen online vaak niet direct 
en uitgesteld reageren op berichten die verstuurd worden, aldus Suler, voelen jongeren zich minder 
geremd in hun online communicatie. Tot slot is er volgens Suler in cyberspace sprake van de 
minimalisatie van status en autoriteit. Allerlei signalen die normaal gesproken de status of de 
autoriteit van een persoon communiceren zoals kleding, lichaamstaal en omgeving, zijn online vaak 
afwezig. Hierdoor voelen jongeren zich minder geremd in de richting van deze personen. En zelfs 
wanneer de status van een andere persoon online bekend is, zal die status verminderd zijn in diens 
aanwezigheid en invloed online. De vier kenmerken kunnen helpen om de cybercriminaliteit die zich 
voordoet onder jongeren te duiden. 

Wat is er in de literatuur bekend over jongeren die cybercriminaliteit plegen? Daarover gaat de 
volgende paragraaf.  

1.2. Inzichten uit de literatuur over de achtergronden van jeugdige daders van 
cybercriminaliteit 

 

Verschillende auteurs merken op dat er nog (zeer) weinig empirisch wetenschappelijk onderzoek 
naar daders van cybercriminaliteit is verricht (bijvoorbeeld Holt, Bossler & May, 2012; Van der Hulst 
& Neve, 2008; Leukfeldt, Veenstra & Stol, 2013). Van der Hulst en Neve concluderen bijvoorbeeld dat 
het in de literatuur bij de meeste verschijningsvormen van cybercrime ontbreekt aan inzicht in de 
kenmerken en criminele carrières van de daders en de overlap tussen verschillende 
verschijningsvormen. De auteurs noteren “De informatie die wel te vinden is in de literatuur is 
doorgaans oppervlakkig, ongestructureerd en summier, en in sommige gevallen deels gebaseerd op 
anekdotes en hypotheses waarvan de betrouwbaarheid en validiteit niet of nauwelijks te bepalen 
zijn” (p. 22). In relatie tot minderjarige daders van cybercriminaliteit vallen er in de literatuur wel 
enkele eerste, opvallende observaties en/of stellingen te ontwaren die als hypothesen beschouwd 
kunnen worden voor het huidige onderzoek.  

  Twee typen jeugdige hackers? 

Hacken (zie inzet) is een vorm van cybercriminaliteit (in enge zin) die gedefinieerd kan worden als het 
bewust en illegaal binnendringen van een geautomatiseerd werk (Leukfeldt & de Jong, 2012). Ten 
aanzien van dit cyberdelict zijn er verschillende classificaties van hackers in de literatuur te vinden 
(bijvoorbeeld Dasselaar, 2005; Europol, 2003; Rogers, 2000; 2001; 2006; McAfee, 2006). Volgens 
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Leukfeldt en de Jong zijn er zes categorieën van hackers die in alle classificaties terugkeren (zie ook 
Van der Hulst & Neve, 2008). 

Hacken 
“Computerinbraak of hacken is een verzamelterm voor het wederrechtelijk binnendringen in een 
computersysteem. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen ongerichte 
en gerichte cyberaanvallen (targeted attacks). Ongerichte cyberaanvallen zijn geautomatiseerd en 
hebben geen specifiek bedrijf of computersysteem als doelwit. Bij ongerichte aanvallen wordt 
grootschalig getest op het bestaan van kwetsbaarheden om vervolgens het computersysteem 
trachten te misbruiken, bijvoorbeeld door het installeren van malware. 
Bij gerichte cyberaanvallen is een specifiek bedrijf of computersysteem het doelwit. De cyberaanval 
bestaat uit maatwerk om de kans van slagen en het risico op detectie te verkleinen. Voor gerichte 
cyberaanvallen is meestal meer kennis nodig en het vergt een langere voorbereidingstijd. 
 
Drie vormen van computerinbraak: 
• Fysieke inbraak: Fysieke inbraak houdt in dat een hacker zich fysieke toegang verschaft tot een 
systeem. De hacker kan via een console toegang forceren of een onderdeel uit een systeem 
verwijderen (harddisk). 
• Lokale inbraak: Lokale inbraak betekent dat een hacker gebruikersrechten heeft op een systeem. 
Via een exploit (serie commando’s) of het afkijken van een wachtwoord kan een hacker zijn 
gebruikersrechten uitbreiden. 
• Inbraak op afstand: Een hacker heeft bij deze vorm van inbraak geen gebruikersrechten op een 
systeem. Door één of meerdere exploits kan een hacker zichzelf toch toegang verschaffen tot een 
systeem.” (NCSC, 2012; p. 43) 
 

De eerste categorie bestaat uit hackers met een gebrek aan technische kennis, die de scripts van 
anderen kopiëren om te kunnen hacken. Ze bezitten nog weinig vaardigheden, exploreren wat 
mogelijk is en proberen hun kennis te vergroten. Daarbij lijken ze zich er niet bewust van of zijn ze 
onverschillig over de schadelijke gevolgen die hacken kan hebben. Deze groep wordt in de 
verschillende classificaties wel aangeduid met “novices”, “newbies”, “cyber punks”, ”script kiddies”, 
“amateur fame seekers” of “copy catters”. Een tweede terugkerende categorie zijn de “internals” of 
“insiders”: (ex)-werknemers die wraak willen nemen. Een volgende categorie bestaat uit “petty 
thieves” of “black hats”: criminelen met een grote technische vaardigheid die via hacken uit zijn op 
financieel gewin. De vierde categorie wordt gevormd door daders die vanwege de intellectuele 
uitdaging en nieuwsgierigheid hacken. In verschillende classificaties worden zij als “old guard 
hackers”, “innovators” of “white hats” gelabeld. Daarnaast zijn er de “professional criminals” of 
“organised cyber gangsters”, volwassen daders die uit zijn op financieel gewin en dit doen via 
georganiseerde (cyber)criminaliteit waarvan het hacken onderdeel uitmaakt. Leukfeldt en de Jong 
(2012) merken hierbij op dat deze categorie hackers ook andere technische experts kunnen inhuren 
zoals “virus writers” of “coders”. De laatste, zesde categorie wordt gevormd door de politiek 
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gemotiveerde hacker, in classificaties “information warrior” of “political acitivists” genoemd. Deze 
hackers zijn vaak ideologisch gemotiveerd, hebben een grote technische expertise en hacken voor 
politieke doeleinden of ten behoeve van het bestrijden van “cyber warfare”.  

Leukfeldt en collega’s (2010) voegen op basis van hun Verkenning Cybercrime in Nederland 2009 
(VCN) nog een dadertype toe aan deze lijst: die van de “alledaagse crimineel”. Het hoofdbestanddeel 
van hun verkenning bestond uit empirisch onderzoek: het bestuderen van 665 politiedossiers waarin 
aangifte is gedaan van verschillen vormen van cybercriminaliteit in Nederland. De belangrijkste 
conclusie uit de VCN van Leukfeldt et al. (2010) is dat cybercriminaliteit niet (meer) is voorbehouden 
aan een selecte groep daders, maar “van het volk” is geworden: de auteurs vonden veel dossiers 
waarin kleine delicten worden gepleegd door verdachten met “alledaagse” kenmerken. Dit geldt ook 
voor het hacken als vorm van cybercriminaliteit: uit hun onderzoek kwam naar voren dat hacken 
verbanden vertoonde met een groot aantal andere vormen van criminaliteit, waaronder 
cybercriminaliteit in enge zin (kopiëren en vernielen van gegevens), vermogenscriminaliteit en 
delicten die voortvloeien uit interpersoonlijke conflicten (bedreiging, belediging, stalking). Hacken 
lijkt volgens hen daarmee meer en meer een middel tot het plegen van andere delicten te worden. 
Leukfeldt en collega’s spreken dan ook over de “democratisering van hacken” (p. xxiii): het hacken is 
niet langer voorbehouden aan vergevorderde computeraars, maar wordt ook veelvuldig ingezet door 
“alledaagse daders” die niet over uitzonderlijke vaardigheden bezitten (bijv. de dader die de 
inloggegevens van een slachtoffer steelt en daarmee inlogt op de pagina van het slachtoffer op 
Facebook).  

Daarnaast, en zeer relevant voor dit onderzoek, bespreken Van der Hulst en Neve (2008) nog een 
dadertype bij hackers, dat van de “jeugdige crimineel”. Uit een aantal onderzoeken komt naar voren 
dat vooral jonge mannen tussen de 12 en 28 jaar bezig zijn met hacken (Turgeman-Goldschmidt, 
2005; Yar, 2005). Yar (2005) beschouwt deze cybercriminaliteit door jonge mannen daarom als een 
vorm van jeugdcriminaliteit, waarbij gangbare criminologische noties over de oorzaken van 
jeugdcriminaliteit van toepassing kunnen zijn. Turgeman-Goldschmidt (2005) komt op basis van 
interviews met 54 Israëlische hackers (allen mannen, met gemiddelde leeftijd 24 jaar) tot de 
conclusie dat zij het vaak doen voor de lol, sensatie of uitdaging; er lijkt onder hen dan ook sprake te 
zijn van een nieuwe vorm van entertainment: een sociale activiteit waarbij digitale technologie het 
spelelement vormt (Van der Hulst & Neve, 2008)2. Van der Werf (2003) ziet bij de jeugdige hacker 

2 Overigens zou hier hetzelfde mechanisme van sociale wenselijkheid kunnen spelen dat elders in de literatuur ook bij 

downloaders van kinderpornografie wordt genoemd. Verdachten van kinderpornografie geven vaak aan vooral te downloaden 

uit “nieuwsgierigheid” (bijvoorbeeld Bullens, 2007; Leukfeldt et al., 2010; Seto et al., 2010). Volgens Stol en collega’s (2008) 

is het echter niet gemakkelijk om kinderpornografie te vinden op het internet, hetgeen het “per toeval” vinden van dergelijk 
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vooral grote gelijkenissen met de ”script kiddies”, die met de tools van anderen hacken en op die 
wijze trachten indruk te maken op vrienden. Volgens Van der Werf kunnen deze hackers worden 
vergeleken met vandalistische jongeren “…die in de fysieke wereld bushokjes slopen of rotzooi 
trappen op het schoolplein” (Van der Werf, 2003; p. 28).  

Van der Hulst en Neve (2008) koppelen de dadertypen en –kenmerken die worden genoemd in de 
literatuur aan de classificatie van typen hackers door Rogers (2000, 2001, 2006), aangezien die 
volgens hen de “meest uitgebreide categorisatie van hackers” bevat, “waarin uiteenlopende 
inzichten over hackers zijn geïntegreerd” (p. 108). Als het schema dat daaruit voortvloeit wordt 
bekeken (p. 109-110), dan zien we daarin welke type hackers een jonge leeftijd hebben (12-30 jaar). 
Dat zijn allereerst de novices, newbies en cyberpunks, hierboven genoemd als eerste categorie. Het 
betreft hackers met beperkte computer- of programmeerervaring, die hacken vanwege de sensatie, 
zichzelf willen bewijzen, wraak willen nemen of vanuit vandalisme.  

Opvallend is dat in het schema van Van der Hulst en Neve in de leeftijdscategorie 12-30 jaar ook een 
ander type hacker wordt geplaatst: de “virus writer” of “coder”. Deze technische experts schrijven 
scripts en geautomatiseerde tools die door anderen worden gebruikt (met name als malware zoals 
Trojans – zie inzet- en voor spionage), en kunnen als mentor fungeren voor nieuwelingen. Hun 
motivatie hiervoor kan uiteenlopen van financieel gewin of wraak tot intellectuele uitdaging.  

Bij deze twee typen jonge hackers moeten echter wel direct enkele kanttekeningen worden 
geplaatst. Allereerst wijzen Van der Hulst en Neve (2008) erop dat het koppelen van 
daderkenmerken aan type hackers niet impliceert dat de verschillende typen hackers altijd de 
aangegeven daderkenmerken zullen hebben. Het schema dat Van der Hulsten Neve hebben 
opgesteld, is eerder bedoeld om accenten aan te geven in de achtergrondkenmerken van 
verschillende typen (zie ook Leukfeldt & De Jong, 2012). Daarnaast is een groot probleem dat de 
hierboven besproken schema’s, typen hackers en daderkenmerken vooral hypothetisch zijn, en nog 
weinig zijn gestaafd aan empirische studies (Leukfeldt & de Jong, 2012). Dit maakt dat we voorzichtig 
moeten omgaan met bovenstaande veronderstelde typen jeugdige hackers; wellicht dat het huidige 
onderzoek enige empirische steun kan bieden voor deze typen.  

 

 

materiaal en het uit nieuwsgierigheid bekijken daarvan onwaarschijnlijk maakt. Op vergelijkbare wijze is het wellicht lastig 

om in een interview aan te geven dat men vanuit een minder sociaal geaccepteerd of crimineel motief Hackt. 
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Malware 
“Malware is een verzamelnaam voor alle vormen van software met kwaadaardige bedoelingen, zoals 
computervirussen, wormen, Trojaanse paarden, spyware of keyloggers. [...] 
Een virus is een kwaadaardige programmacode dat zichzelf toevoegt aan bestaande stukken 
programmacode; dit wordt infecteren genoemd. Er zijn zowel virussen als wormen in 
omloop die zichzelf aanpassen en veranderen om detectie te ontlopen. [...] 
Een worm een stuk code dat zichzelf repliceert zonder of met minimale menselijke tussenkomst. 
Wormen zijn mogelijk alleen maar aanwezig en actief in het computergeheugen. Dit soort wormen 
bevindt zich dan dus alleen in het geheugen van een systeem en zijn daardoor op bestandsniveau 
niet of moeilijk te herkennen. Een worm repliceert zich door gebruik te maken van kwetsbaarheden 
in computer- en netwerksystemen. 
[...] 
Met de term Trojan (of Trojan horse, Trojaans paard) wordt een kwaadaardig programma bedoeld 
dat ongemerkt met een ander programma meekomt en dat onder valse voorwendselen (direct of 
indirect) op een computer wordt uitgevoerd. Tegenwoordig wordt de term [...] gebruikt als 
verzamelterm voor programma’s die, van binnenuit, onopgemerkt op een computer actief zijn 
en die een kwaadwillende ongemerkt toegang geeft of (ongewenste) acties uitvoert. Denk hierbij aan 
het openen van netwerkpoorten of het onderscheppen van gegevens. [...] Een trojan komt veelal 
mee met andere (illegaal verspreide) software. Daarnaast raken computers vaak geïnfecteerd 
omdat iemand een besmette e-mail opent. Maar ook een usb-stick kan besmet zijn of een bestand 
dat van een website wordt gedownload.” (NCSC, 2012; p. 39) 
 

  E-fraude: niet door minderjarigen?  

E-fraude kan worden omschreven als misleiding met als doel financieel gewin, waarbij voor de 
uitvoering het gebruik van geautomatiseerde werken van overwegende betekenis is (Leukfeldt & Van 
Wilsem, 2012). Er bestaan verschillende vormen van e-fraude; drie vormen zijn in de literatuur 
onderwerp van onderzoek geweest. Online sale/veilingfraude doet zich het vaakst voor (Domenie et 
al., 2009). Online sale fraude is simpel van aard: een slachtoffer schaft iets aan via het internet, 
betaalt ervoor maar krijgt het gekochte nooit geleverd, levert een goed maar krijgt niet betaald, of 
krijgt het bestelde wel geleverd maar dit blijkt dan van veel mindere kwaliteit dan verwacht. Bij 
veilingfraude wordt op een online veiling de prijs van een artikel kunstmatig verhoogd door de 
eigenaar (Taylor et al., 2006). Bij voorschotfraude worden getracht potentiële slachtoffers via 
verschillende stappen over te halen om (telkens) geld voor te schieten voor een niet bestaand doel 
(Corpelijn, 2008). Er bestaan internationaal honderden varianten van dit type fraude (Schoenmakers 
et al., 2009); volgens Van der Hulsten Neve (2008) gaat het bij deze fraude om grote aantallen 
mensen die worden opgelicht voor grote bedragen. Ten slotte is er identiteitsmisbruik: het illegaal 
gebruiken van de persoonlijke informatie van anderen voor eigen gewin (zie ook Leukfeldt, Kentgens, 
en collega’s, 2012). Eenmaal in het bezit van de persoonlijke informatie van anderen kan die gebruikt 
worden om toegang te krijgen tot (nieuwe) bank- en creditcard rekeningen, zodat in de naam van het 
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slachtoffer geld overgemaakt kan worden (McNally & Newman, 2005). Daarnaast kan de persoonlijke 
informatie ook voor andere criminele doeleinden worden misbruikt zoals het huren van een huis of 
medische zorg. Dit lijkt zich echter minder vaak voor te doen (zie Leukfeldt & Van Wilsem, 2012).  

In een studie naar internetfraudeurs in Nederland concluderen Leukfeldt en Stol (2011) dat de groep 
minderjarige daders ondervertegenwoordigd is in e-fraude zaken. Hetzelfde beeld komt naar voren 
in de Nederlandse politiedossiers uit het onderzoek van Leukfeldt en collega’s (2010) waarin sprake is 
van e-fraude. Qua leeftijd ligt de nadruk van verdachten van 18 tot 35 jaar. Slechts 10 van de 194 e-
fraude zaken die zij bestudeerden, betrof een minderjarige verdachte (5,2%). Dit percentage is 
significant lager dan het aandeel minderjarigen tussen de 12 en 18 in de totale populatie van 
Nederlandse verdachten (14,4 %). Leukfeldt en Stol (2011) verklaren het relatieve gebrek aan 
minderjarigen die e-fraude plegen door te stellen dat zij vaak nog de sociale vaardigheden missen om 
andere individuen op te lichten via het internet.  

  Produceren en verspreiden van kinderpornografie door jeugdigen 

Kinderpornografie kan in overeenstemming met het Wetboek van Strafrecht (artikel 240b) worden 
gedefinieerd als iedere afbeelding – of gegevensdrager die een afbeelding bevat – van een seksuele 
gedraging waarbij iemand, die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of 
schijnbaar is betrokken (Leukfeldt et al., 2010; p. 139). De toevoeging “schijnbaar” is het gevolg van 
een wijziging in het Europese Cybercrimeverdrag in 2001, waarin is bepaald dat ook realistische 
afbeeldingen die niet een echt kind betreffen die is betrokken in een seksuele gedraging, strafbaar 
dienen te worden gesteld; ook virtuele kinderporno is hierdoor strafbaar gesteld (Stol et al., 2008). 

Leukfeldt en Van Wijk (2012) beschrijven de technische vormen en aard van de kinderpornografie die 
zich online voordoet, waarbij ze opmerken dat het onbekend is hoeveel kinderpornografie het 
internet bevat en hoe vaak dat wordt gedownload (p. 133). Op basis van het onderzoek van 
McLaughlin (2000) die 200 daders bestudeerde die waren gearresteerd voor kinderpornografie, 
ondersche iden Van der Hulst en Neve (2008) verschillende dadercategorieën. Zij onderscheidden 
vervaardigers en handelaars (die materiaal maken en verspreiden), verzamelaars (die downloaden 
en gelijkgeïnteresseerden virtueel ontmoeten), reizigers (die kinderen daadwerkelijk zelf misbruiken) 
en chatters en groomers (die seksueel getint communiceren met kinderen). Leukfeldt en collega’s 
(2010; zie ook Van Wijk en Stelma, 2007) voegen hier een vijfde categorie daders aan toe op basis 
van de analyse van de politiedossiers: de minderjarige daders.  

Van Wijk en Stelma (2007) stellen dat er onder jeugdige zedendelinquenten een subgroep van daders 
bestaat die delicten tegen de verdraagzaamheid plegen; zij houden zich bezig met het verzamelen en 
verspreiden van kinderporno. Hoewel deze delicten in de praktijk niet vaak worden gepleegd door 
jeugdigen, verwachten zij wel dat door de toenemende mogelijkheden van internet het vaker zal 
gaan voorkomen. In overeenstemming met deze verwachting, vonden Leukfeldt en collega’s (2010) 
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dat 8,3 % van de verdachten van kinderpornografie die zij aantroffen in de analyse van de 
politiedossiers, jonger was dan 18 jaar (in 14 van de 168 bestudeerde zaken). Volgens Leukfeldt en 
collega’s wijst dit in de richting van een nieuwe groep daders van kinderpornografie. Tegelijk merken 
zij op dat minderjarigen vaker (al dan niet vrijwillig) seksuele foto’s of filmpjes maken van zichzelf of 
een ander, en die soms doorsturen of laten doorsturen via internet; volgens de Nederlandse wet valt 
het maken en in het bezit hebben van een seksuele afbeelding van een minderjarige al onder 
kinderpornografie, en is het dus strafbaar (evenals het verspreiden ervan). Volgens de auteurs 
creëert dit een sociaal dilemma: zijn deze verdachten jongeren die “slechts” experimenteren met 
hun seksualiteit (zoals normaal is) en zou politie en justitie deze zaken daarom moeten negeren? Of 
dienen deze zaken beschouwd te worden als delicten waarvoor de daders vervolgd moeten worden, 
ten einde te voorkomen dat bepaalde verschijningsvormen van kinderpornografie niet langer 
strafbaar gesteld worden? In het huidige onderzoek zal ook worden nagegaan in hoeverre 
minderjarigen zijn betrokken bij kinderpornografie en wat de achtergronden daarvan zijn.  

  Empirisch getoetste verklaringen voor cybercriminaliteit onder jongeren:  

  Lage zelf-controle en relaties met vrienden 

Ondanks het geringe aantal studies dat is uitgevoerd, zijn er wel enkele recente publicaties te vinden 
die wijzen op de robuuste invloed die een lage zelfcontrole heeft op het plegen van cybercriminaliteit 
onder minderjarigen.  

Holt en collega’s (2012) stellen dat de zelfcontroletheorie van Gottfredson en Hirschi (1990), en de 
sociale leertheorie van Akers (1998) sterke empirische steun genieten in het verklaren van offline en 
online criminaliteit. De zelfcontroletheorie veronderstelt dat personen met een lage zelfcontrole 
impulsief en ongevoelig zijn, gericht zijn op de korte termijn en risicozoekers zijn, waardoor zij 
moeite hebben om weerstand te bieden aan de verleiding tot het plegen van criminaliteit.  

De social learning theorie veronderstelt dat relaties met vrienden een bron kunnen zijn van het 
imiteren, definiëren en rechtvaardigen van deviant gedrag, waardoor crimineel gedrag feitelijk wordt 
aangeleerd. Volgens Holt en collega’s ontbreekt het wat betreft minderjarige daders echter aan 
steun voor deze theorieën, omdat veel van het eerdere onderzoek zich richtte op studenten. Holt en 
collega’s benaderden daarom middelbare scholieren in de VS (n = 435; gemiddelde leeftijd 15 jaar; 
range 13-19), en vroegen hen aan te geven in hoeverre zij zich de laatste 12 maanden schuldig 
hadden gemaakt aan een aantal vormen van cybercriminaliteit zoals het illegaal delen van media of 
software met anderen, het online bedreigen van anderen en hacken. De resultaten wezen uit dat 
zowel een lage zelfcontrole als het hebben van relaties met deviante vrienden de mate van gemeten 
cybercriminaliteit in de verwachte richting voorspelden. 
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Moon en collega’s (2012) onderzochten het verband tussen zelfcontrole en de mate waarin 
Koreaanse minderjarigen (n = 2.751; 14 [78%] of 15 [22%] jaar oud) identiteitsdiefstal pleegden (i.e. 
illegaal, online gebruik van het burgerregistratienummer van een ander) en illegaal software 
downloadden. Een lage zelfcontrole bleek ook hier zoals verwacht een sterke voorspeller van het 
plegen van identiteitsdiefstal, maar niet van het illegaal downloaden van software. De auteurs 
verklaren deze laatste bevinding door er op te wijzen dat het illegaal downloaden van software 
wijdverspreid is onder jongeren in Korea, en dat het daardoor wellicht niet (meer) als crimineel 
wordt waargenomen. Hierdoor zou zelfcontrole zijn voorspellende waarde verliezen. 

1.3. Onderzoeksvragen 
 

Bovenstaand beknopt literatuuroverzicht maakt duidelijk dat er nog veel veronderstellingen bestaan 
over cybercrime gepleegd door jongeren, maar dat de empirische toetsen van die veronderstellingen 
nog schaars zijn (bovenstaand empirisch onderzoek daargelaten). Om die reden zal in het 
onderhavige onderzoek de nadruk liggen op het formuleren van empirisch onderbouwde 
antwoorden op de onderzoeksvragen. De volgende onderzoeksvragen zullen centraal staan:  

1. In welke mate zijn jongeren tot 18 jaar als dader betrokken bij (verschillende vormen van) 
cybercriminaliteit in enge en ruime zin gepleegd in Nederland? Bij welke vormen van 
cybercriminaliteit (zoals die zich voordoen onder volwassen daders) zijn jongeren niet of 
nauwelijks betrokken?  
 

2. In welke mate en in welke zin doen zich combinaties voor van cybercriminaliteit in enge en 
ruime zin in Nederland door jeugdige daders tot 18 jaar? 
 

3. Welk profiel hebben jongeren die cybercriminaliteit in enge en ruime zin plegen (in termen 
van persoons- en zaakkenmerken, criminele carrière en motieven)? In hoeverre wijkt dit 
profiel af van jongeren die (ook) offline criminaliteit plegen? 
 

4. Welke modus operandi worden gehanteerd bij de verschillende vormen van 
cybercriminaliteit waar jongeren bij betrokken zijn als dader? Welke kennis is daarvoor 
noodzakelijk en hoe komen jongeren aan deze kennis? 
 

5. Op welke wijze raken jongeren betrokken bij cybercriminaliteit in enge en ruime zin? In 
hoeverre speelt de mate waarin en wijze waarop ze vooraf digitaal actief waren hierin een 
rol? In hoeverre wijkt de ontstaanswijze van cybercriminaliteit onder jongeren af van de 
(empirisch onderbouwde) inzichten die er in de literatuur bestaan over het ontstaan van 
traditionele jeugdcriminaliteit? 
 

6. Op welke wijze kijken jongeren zelf tegen cybercriminaliteit in enge en ruime zin aan? In 
hoeverre verschilt dit van de wijze waarop jongeren tegen offline criminaliteit aankijken? 
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7. Zijn er, op basis van de beantwoording van bovenstaande vragen, specifieke risico’s die 
volgen uit het digitale gedrag van jongeren en hun mogelijke betrokkenheid als daders van 
cybercriminaliteit? Zo ja, welke? 

 

1.4. Structuur van het rapport 
 

De volgende hoofdstukken geven antwoord op de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2 zal allereerst 
worden ingegaan op de verschillende bronnen die voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen 
zijn geraadpleegd. Achtereenvolgens zijn dat de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit van 
het WODC, het onderzoek “Jongeren en Cybersafety” van Kerstens en Stol (2012), de Onderzoek- en 
Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) van het WODC, de uitspraken die te vinden zijn op 
Rechtspraak.nl, en de serie interviews met deskundigen en betrokkenen. Bij iedere bron zal de aard 
van de beschikbare informatie worden aangegeven, en op welke wijze de informatie is verkregen. 
Verder zal worden ingegaan op de voor- en nadelen van ieder bron. Omdat de bronnen in het 
algemeen in slechts geringe mate overlap vertonen en soms op enkele van bovenstaande 
onderzoeksvragen antwoord geven, zal hoofdstuk 2 afsluiten met twee samenvattende paragrafen 
die aangeven welke bron(nen) antwoord geven op ieder van de onderzoeksvragen, en welke typen 
cybercriminaliteit daarin aan bod komen. 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Voor iedere onderzoeksvraag 
zullen deze resultaten gegroepeerd zijn naar de bron waaruit ze afkomstig. 

In hoofdstuk 4, tenslotte, zullen de conclusies worden gepresenteerd, en zal reflectie plaatsvinden op 
de gebruikte methoden en gevonden resultaten, in vergelijking met eerdere onderzoeksresultaten. 
Tenslotte zullen aanbevelingen voor nader onderzoek worden gedaan.  
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2. Methoden van onderzoek 

Gegeven het relatief onontgonnen onderzoeksveld, zijn in het huidige, verkennende onderzoek 
verschillende manieren gehanteerd om empirisch materiaal te verzamelen over cybercriminaliteit in 
Nederland gepleegd door jongeren tot 18 jaar. Deze methoden zijn zowel kwalitatief als kwantitatief 
van aard, om (a) antwoorden te kunnen formuleren op elke onderzoeksvraag hierboven en (b) de 
kans te vergroten dat een zo breed mogelijk scala aan vormen van cybercriminaliteit die zich 
voordoen onder jongeren in beeld komt. Het gebruik van elk van deze methoden heeft zowel 
voordelen als beperkingen; die zullen per methode hieronder kort worden aangestipt. Op de 
volgende vier manieren is empirisch materiaal verzameld om de bovenstaande vragen te kunnen 
beantwoorden:  

2.1. Zelfrapportage van cybercriminaliteit 
 

Zeer recent zijn er twee zelfrapportagestudies uitgevoerd naar cybercriminaliteit gepleegd door 
jongeren in Nederland. Het betreft (a) een factsheet (Van der Broek, Van der Laan & Weijters, 2013; 
zie bijlage) op basis van de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit van het WODC (MZJ); en 
(b) het onderzoek Jongeren en Cybersafety (Kerstens & Stol, 2012). Omdat de studies deels 
verschillende vormen van cybercriminaliteit belichten zijn beide studies als afzonderlijke bronnen in 
het onderzoek meegenomen en verwerkt in dit rapport. 

  Cybercriminaliteit in de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 

In 2013 hebben Van der Broek, Weijters en Van der Laan een fact-sheet opgesteld op basis van de 
Monitor zelf-gerapporteerde Jeugdcriminaliteit van het WODC. Deze factsheet is opgenomen in 
bijlage I. 

In het kader van de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) van het WODC wordt 
strafrechtelijk minderjarige jongeren (12-17 jaar) en “twaalfminners” (10-11 jaar) periodiek een 
survey voorgelegd waarin zij gevraagd worden aan te geven of zij zich schuldig hebben gemaakt aan 
één of meerdere delicten (Van der Laan & Blom, 2011; zie ook Van der Laan & Blom, 2006). Het 
betreft telkens een steekproef van jongeren in deze leeftijdscategorieën die wordt getrokken uit de 
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het voordeel van deze steekproef is dat alle in Nederland 
woonachtige jongeren een kans hebben om deel te nemen aan het onderzoek, dus ook de niet-
schoolgaande jongeren. Bij jongeren beneden de 16 jaar is ook toestemming aan de ouders gevraagd 
voor deelname van hun zoon of dochter. De respons was 68,0% in 2005 (N = 1460) en 68,5% in 2010 
(N = 3029) (zie Van der Broek et al., 2013; bijlage I). In de MZJ wordt gebruik gemaakt van een weging 
aan de hand van de kenmerken sekse, leeftijd, opleiding, herkomstgroep, landsdeel en 
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stedelijkheidsgraad, zodat de resultaten op deze achtergrondkenmerken representatief zijn voor 
Nederlandse jongeren. Voorts blijkt uit eerdere analyses voor de MZJ dat de non-respons op de 
genoemde achtergrondkenmerken niet selectief is. Van der Broek en collega’s geven echter wel aan 
dat enige voorzichtigheid is geboden betreffende de uitspraken over Marokkaanse en Turkse 
jongeren in de MZJ, omdat bij die groepen de non-respons relatief hoger is dan bij de andere 
herkomstgroepen (zie ook Van der Laan & Blom, 2006; Van der Laan & Blom, 2011). 

In de meting van 2005 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder de doelpopulatie, 
steekproefwijze en vragenlijst. In de vragenlijst zijn onder andere drie extra vragen opgenomen die 
betrekking hebben op cybercriminaliteit. De eerste vraag heeft betrekking op cybercrime in enge zin, 
de andere twee vragen op cybercrime in ruime zin. 

1. “Heb je wel eens met opzet via internet of per e-mail virussen rondgestuurd naar andere 
computers?” 
 

2. “Heb je wel eens van het internet software of muziek gehaald terwijl je wist dat dit illegaal 
was? (Bijvoorbeeld illegaal muziek of software met anderen delen via Pirate Bay, Mininova of 
eMule?)” 
 

3. “Heb je wel eens via een sms, e-mail of in een chatbox iemand een bericht gestuurd met de 
bedoeling hem of haar bang te maken?” 

Indien van toepassing volgde voor elk van deze vraag later een vervolgvraag, bijvoorbeeld:  

“Eerder gaf je aan dat je wel eens via een sms, e-mail of in een chatbox iemand een bericht 
hebt gestuurd met de bedoeling hem of haar bang te maken. Hoe vaak heb je dat de 
afgelopen 12 maanden gedaan?” 

De antwoordpatronen op deze drie vragen zijn apart in kaart gebracht voor de meting in 2005 en in 
2010. Het ging hierbij om frequenties, gemiddelden, spreiding, range, etcetera. Daarnaast is 
inzichtelijk gemaakt in hoeverre jongeren die aangeven virussen te verspreiden ook aangeven (één 
van) de andere delicten te plegen. Op die manier ontstond enig zicht op mogelijke combinaties van 
cybercrime in enge en ruime zin. 

Er werd ook (a) een indicatie gegeven van de achtergronden van de jongeren die aangaven dergelijke 
delicten gepleegd te hebben in 2005 en 2010 (wederom beschrijvende statistieken), (b) eventuele 
verschillen tussen 2005 en 2010 in antwoordpatronen (trends) geduid, en (c) een indicatie gegeven 
van de mate waarin jongeren die aangeven deze cyberdelicten te plegen afwijken van de jongeren in 
de MZJ die aangeven wel andere delicten te plegen, maar niet deze cyberdelicten. 
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  Zelfgerapporteerde vormen van cybercrime in ruime zin onder jongeren in het 
onderzoek “Jongeren en Cybersafety” 

In 2011 zijn door Joyce Kerstens en collega’s een groot aantal vragen (150) afgenomen onder 
jongeren in het kader van het onderzoek “Jongeren en Cybersafety”. De resultaten van dat 
onderzoek zijn zeer relevant voor het huidige onderzoek. Ze bieden enig inzicht in de aard en omvang 
van verschillende vormen van cybercrime in ruime zin, alsmede in de factoren die jongeren ervan 
weerhouden of juist aanzetten tot deze vormen van cybercriminaliteit, zoals impulsiviteit, zelfbeeld 
en eigenwaarde, relaties met vrienden en vriendinnen, relaties met ouders, en de mate waarin de 
jongeren digitaal actief zijn. Daarnaast bevat het onderzoek ook vragen over de manier waarop 
jongeren aankijken tegen deze vormen van cybercriminaliteit.  

Jongeren in groep 7 of 8 van Nederlandse basisscholen en jongeren op het vmbo, de havo of het vwo 
werden betrokken in het onderzoek. Jongeren op scholen die uitsluitend praktijk- en/of speciaal 
onderwijs verzorgen werden op voorhand uitgesloten van selectie, aangezien deze doelgroep een 
andere onderzoeksaanpak vergde (Kerstens & Stol; p. 44). Ten behoeve van de dataverzameling werd 
allereerst een aselecte steekproef getrokken uit een bestand met alle basisscholen en middelbare 
scholen in Nederland. Vervolgens werden de geselecteerde scholen benaderd voor deelname aan 
het onderzoek (via een brief en vervolgens nabellen). Voor zowel de basis- als middelbare scholen 
was de respons dusdanig laag dat een tweede steekproef is getrokken van 100 basisscholen, en 25 
middelbare scholen die vervolgens ook werden benaderd; voor de middelbare scholen was het 
noodzakelijk nog een derde steekproef van 50 scholen te trekken. Uiteindelijk hebben in totaal 
hebben 27 basisscholen en 17 middelbare scholen verspreid over Nederland deelgenomen aan het 
onderzoek Jongeren en Cybersafety. 

Uit deze genoemde cijfers in Kerstens en Stol komt naar voren dat de uiteindelijke, totale respons 
van alle benaderde basis- en middelbare scholen laag was (15 %). Een meerderheid van de scholen 
wilde niet meewerken. Kerstens en Stol noemen hiervoor drie redenen (a) onderzoeksmoeheid op de 
scholen, vooral in stedelijke gebieden waar veel universiteiten en hogescholen zijn gehuisvest, (b) 
drukte qua werkzaamheden op de scholen en (c) moeilijke bereikbaarheid van contactpersonen op 
de scholen. Als gevolg van deze lage respons was de steekproef van scholen in het onderzoek niet 
representatief voor (met name middelbare) scholen in Nederland. Een vergelijking op stedelijkheid, 
de grondslag van scholen en het aantal zogenaamde rugzakleerlingen (op basisscholen) met 
landelijke cijfers van het CBS over scholen leerde dat middelbare scholen uit (zeer) sterk stedelijk 
gebied ondervertegenwoordigd waren in de steekproef, en middelbare scholen uit weinig tot niet-
stedelijk gebied oververtegenwoordigd. Daarnaast bleek de steekproef verhoudingsgewijs meer 
middelbare scholen met een openbare grondslag te bevatten. Ten aanzien van de basisscholen in de 
steekproef waren de verschillen op deze kenmerken niet significant afwijkend van de landelijke 
cijfers.    
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Ouders / verzorgers van de jongeren op de scholen die wilden deelnemen in het onderzoek, kregen 
allereerst een brief met uitleg over het onderzoek, de inhoud van de vragenlijst en de wijze waarop 
met de data zou worden omgegaan. Bij de brief was een antwoordstrook toegevoegd die ouders / 
verzorgers konden invullen wanneer zij wensten dat hun kind niet deelnam aan het onderzoek; in 
dergelijke gevallen werden de betreffende kinderen van het onderzoek buitengesloten. De ouders 
van 103 jongeren op deelnemende scholen maakten van deze mogelijkheid gebruik. 

De vragenlijst werd afgenomen tussen medio januari 2011 en medio april 2011. Het invullen van de 
vragenlijst werd meestal per groep/klas gedaan. Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst 
werd uitleg gegeven over de inhoud, vertrouwelijkheid van de gegeven antwoorden en vrijwillige 
deelname aan het onderzoek. In totaal hebben 1846 jongeren op de basisscholen en 4453 jongeren 
van de middelbare scholen de vragenlijst ingevuld (totale N = 6299). Als dit aantal wordt vergeleken 
met alle jongeren die zijn benaderd op scholen die wilden meewerken aan het onderzoek (6299 + 
103 jongeren waarvan de ouders geen toestemming verleenden voor deelname), dan wordt duidelijk 
dat de uiteindelijk respons onder leerlingen zeer hoog was (96,4 %). Jongeren die door ziekte of 
andere omstandigheden niet op school waren ten tijde van het onderzoek zijn niet meegeteld in de 
non-respons. 

Ondanks deze hoge respons onder de jongeren, verschilde de steekproef op een aantal kenmerken 
duidelijk van de Nederlandse populatie van jongeren. Dit valt hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven 
aan de lage respons in het onderzoek op schoolniveau. De leeftijd van de jongeren varieerde tussen 
de 8 en 21 jaar (gemiddelde = 13,0 jaar; standaarddeviatie = 1,9) en week daarmee iets af van de 
beoogde range van 10 tot 18 jaar. Ten opzichte van de landelijke cijfers over jongeren bij het CBS, 
wordt duidelijk dat jongeren tussen de 11 en 14 jaar in de steekproef oververtegenwoordigd zijn, en 
de overige groepen (8-10 jaar, en 15 jaar en ouder) ondervertegenwoordigd. Ook qua 
opleidingsniveau waren er afwijkingen van de landelijke cijfers: de steekproef bevatten meer 
jongeren op het VWO dan in de Nederlandse populatie, en minder jongeren van het VMBO (zie 
Kerstens en Stol, 2012; p. 50). Het aandeel van jongeren dat een HAVO opleiding volgde was wel 
goed vergelijkbaar. Daarnaast bleken jongeren van allochtone afkomst ondervertegenwoordigd te 
zijn in dit onderzoek. Qua verdeling van sekse en thuissituatie (tweeouder- versus eenoudergezin) 
bleek de steekproef wel goed vergelijkbaar met de landelijke cijfers. In het onderzoek van Kerstens 
en Stol zijn de data van jongeren ongewogen gebruikt, hetgeen betekent dat de bevindingen niet zijn 
gecorrigeerd voor de hiervoor besproken verschillen tussen kenmerken van de steekproef en de 
populatie. De resultaten omtrent cybercriminaliteit onder jongeren in dit zelfrapportage-onderzoek 
kunnen daardoor niet als representatief beschouwd worden voor alle Nederlandse jongeren. 
Hiermee dient terdege rekening te worden gehouden bij de interpretatie van de resultaten.  
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De deelnemende jongeren zijn verschillende vragen voorgelegd over de volgende vormen van 
cybercriminaliteit in ruime zin:  

- e-fraude (bijvoorbeeld “Heb je wel eens iets verkocht via Marktplaats of E-Bay, het geld 
gekregen van de koper, maar het artikel nooit opgestuurd?”) 

- virtuele diefstal (bijvoorbeeld “Is het wel eens gebeurd dat jij op internet persoonlijke 
gegevens hebt misbruikt? Bijvoorbeeld om credits van een spelletje te kunnen afpakken of 
om iets te kopen en de ander te laten betalen?”) 

- produceren en verspreiden van kinderporno (bijvoorbeeld “Heb je de afgelopen 6 maanden 
sexy foto’s van jezelf online gezet?” of “Heb je zelf wel eens een foto of een filmpje van jezelf 
gemaakt als je seks hebt?” “Wat heb je toen met die foto of dat filmpje gedaan?”)  

- bedreiging (bijvoorbeeld “Heb jij in de afgelopen drie maanden iemand uitgescholden of 
bedreigd via internet of de mobiele telefoon?”) 

Bij deze onderwerpen zijn de deelnemers niet alleen bevraagd als pleger, maar ook als mogelijk 
slachtoffer. Daarbij werd het ook gevraagd of ze de dader(s) kenden en hoe oud deze was / waren. 

Naast deze vormen van cybercriminaliteit bevatte de vragenlijst vragen over achtergrondkenmerken 
van de jongeren, alsmede over de relatie met de ouders, ouderlijk toezicht op internetgedrag 
(bijvoorbeeld “Controleren je ouders wat je op internet doet?”) relaties met vrienden, of ze impulsief 
zijn, de mate waarin ze digitaal actief zijn (bijvoorbeeld “Hoeveel tijd ben jij gemiddeld per dag aan 
het internetten?”). Tot slot zijn er ook vragen opgenomen over de motieven (bijvoorbeeld “Waarom 
heb je dat gedaan?”), zienswijze en pleegwijze (bijvoorbeeld “Hoe ben je aan de gegevens van die 
ander gekomen, zodat je iets van hem of haar kon stelen?”). 

De vragenlijst betreft vrijwel uitsluitend gesloten vragen met telkens een aantal 
antwoordcategorieën.  

  Voor- en nadelen van zelfrapportages 

Voordelen 

- Zelfrapportage biedt inzicht in niet-geregistreerde cybercriminaliteit (cyberdelicten waarvan geen 
aangifte wordt gedaan).  

- Het biedt als één van de weinige bronnen mogelijkheden om op kwantitatieve wijze inzicht te 
krijgen in het perspectief van jongeren zelf op cybercriminaliteit (i.e. inzicht in psychologische 
beleving)  
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Beperkingen 

-  Het voorleggen van vragen over sociaal onwenselijk of afwijkend gedrag (zoals het plegen van 
criminaliteit) kan leiden tot vertekende antwoorden die de werkelijk gepleegde criminaliteit 
vertroebelen. Respondenten kunnen bijvoorbeeld sociaal wenselijke antwoorden geven; 
onderrapportage van cybercriminaliteit is dan het gevolg.  

-  Zelfrapportages zijn gevoelig voor contexteffecten: een jongere die thuis een survey voorgelegd 
krijgt (zoals in het onderzoek van Van der Broek et al., 2013) kan op een andere manier 
antwoorden dan diezelfde jongere die de vragen in een groepscontext (maar wel zoveel mogelijk 
individueel) beantwoordt (zoals in het onderzoek van Kerstens & Stol, 2012). Zo kunnen voor 
jongeren in een groepscontext (in de klas bijvoorbeeld) andere normen en opvattingen saillant 
zijn dan thuis in het bijzijn van hun ouders (Tajfel & Turner, 1979; Turner et al., 1987). Dit maakt 
dat zij wellicht anders antwoorden in deze verschillende omgevingen.  

- Bij zelfrapportage zijn antwoorden afhankelijk van de specifiek gebruikte vragen. Vragen of een 
jongere de afgelopen drie maanden iemand anders heeft bedreigd, levert andere antwoorden op 
dan vragen of iemand ooit een ander heeft bedreigd ( zie ook Van der Laan & Blom, 2006).  

- Daarnaast kunnen in een zelfrapportages studie niet alle mogelijke cyberdelicten worden 
bevraagd. Het betreft altijd een selectie van cyberdelicten. 

2.2. Geregistreerde cybercriminaliteit in de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële 
Documentatie (OBJD)  

 

De Recidivemonitor van het WODC beschikt over de gegevens van alle strafzaken in Nederland sinds 
1996 waarin (rechts-)personen als verdachte centraal stonden. Deze gegevens zijn opgeslagen in een 
database (de "OBJD”) die een kopie is van het Justitiële Documentatie Systeem dat door de Justid 
wordt beheerd in Almelo. De gegevens in de OBJD zijn gepseudonimiseerd: naamsgegevens en 
dergelijke ontbreken en andere identificerende gegevens zijn versleuteld (zoals parketnummers).  

Sinds de Wet Computercriminaliteit werd ingevoerd in 1993 zijn er in het Wetboek van Strafrecht en 
het Wetboek van Strafvordering strafbepalingen en bevoegdheden opgenomen om verschillende 
vormen van computercriminaliteit te kunnen vervolgen. Na de invoering van de Wet 
Computercriminaliteit II per 1 september 2006 zijn daarin een aantal wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht (NCSC, 2012). Het merendeel van de wetsartikelen in de Wet Computercriminaliteit II 
kunnen tot cybercrime in enge zin worden gerekend; twee wetsartikelen representeren 
cybercriminaliteit in ruime zin (zie NCSC, 2012; p. 12-13). Daarnaast zijn er op basis van de 
handreiking “alledaags politiewerk in een gedigitaliseerde wereld” (Leukfeldt en collega’s, 2012) een 
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aantal extra wetsartikelen te identificeren die ook tot cybercriminaliteit gerekend kunnen worden. 
Tabel 1 toont de betreffende wetsartikelen.  

Tabel 1 
Wetsartikelen in relatie tot crimecriminaliteit in enge en in ruime zin. 
Wetsartikelen 
Cybercrime in enge zin 
art. 138ab, lid 1: Hacken: opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen van een geautomatiseerd werk  
art. 138ab, lid 2: Hacken: overnemen, aftappen of opnemen van gegevens uit een geautomatiseerd werk na 

binnendringen daarvan 
art. 138ab, lid 3:  Hacken door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk 
art. 138b: Het belemmeren van toegang tot of gebruik van een geautomatiseerd werk 
art. 139c: Het aftappen of opnemen van gegevens (afluisteren) 
art. 139d, lid 1: Plaatsen van opname-, aftap- of afluisterapparatuur; voorbereidingshandelingen  
art. 139d, lid 2: Het ter beschikking stellen of voorhanden hebben van technische hulpmiddelen of toegangscodes 

bedoeld om het binnendringen van een geautomatiseerd werk, belemmeren van toegang of 
aftappen te plegen  

art. 139d, lid 3: Zoals in art. 139d, lid 2, maar met oogmerk gericht op art. 138ab, lid 2 en 3 
art. 139e: Het bezit en verspreiden van gegevens of een voorwerp waarop gegevens staan die door 

wederrechtelijk aftappen of opnemen zijn verkregen 
art. 161sexies:  Opzettelijk vernielen etc. van een geautomatiseerd werk of werk voor telecommunicatie; 

voorbereidingshandelingen 
art. 161septies: Vernieling etc. van een geautomatiseerd werk of werk voor telecommunicatie door schuld  
art. 350a, lid 1:  Opzettelijke vernieling van gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door 

telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen 
art. 350a, lid 2: Het feit gepleegd in lid 1 met tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk 
art. 350a, lid 3: Opzettelijk gegevens ter beschikking stellen of verspreiden die zijn bestemd om schade aan te 

richten in een geautomatiseerd werk 
art. 350b, lid 1:  Vernieling door schuld van gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door 

telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen 
art. 350b, lid 2: Door schuld gegevens ter beschikking stellen of verspreiden die zijn bestemd om schade aan te 

richten in een geautomatiseerd werk 
Cybercrime in ruime zin 
art. 232: Opzettelijk valselijk opmaken, vervalsen, gebruiken, etc. van betaalpas, waardekaart e.d.3 
art. 240b: Kinderpornografie 
art. 248e: Grooming 
art. 273, lid 2: Bekendmaking bedrijfsgeheimen; heling computergegevens ondernemingen4 
art. 273d: Schending telecommunicatiegeheim 
art. 317, lid 2: Afpersing door de bedreiging dat gegevens opgeslagen door een geautomatiseerd werk 

onbruikbaar, ontoegankelijk of gewist worden 
art. 326c: het misbruiken van een publieke telecommunicatiedienst met het oogmerk daarvoor niet volledig 

te betalen 
 

3 In de beschrijving van dit wetsartikel staat vermeld dat het gaat om vervalsingen “bestemd voor het verrichten of 

verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg”. 
4 Bij lid 2 gaat het om “gegevens die door misdrijf zijn verkregen uit een geautomatiseerd werk.” 
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Ten behoeve van dit onderzoek heeft de Recidivemonitor een bestand met empirische gegevens 
gecreëerd en geleverd dat aan de volgende criteria voldeed:  

- Het bevat alle verdachten (minderjarigen en volwassenen) die centraal stonden in strafzaken 
vanaf 2006 (met inbegrip van vrijspraken) 

- Minimaal een van bovenstaande wetsartikelen is ten laste gelegd in deze strafzaken (dit zijn 
de “uitgangszaken”) 

- Het bestand bevat alle achtergronden die bekend zijn van de verdachten in de uitgangszaken 
(zie onder) 

- Het bestand bevat alle eerdere en latere strafzaken (inclusief zaakkenmerken) van de 
verdachten in de uitgangszaken (op deze manier wordt zicht verkregen op de strafrechtelijke 
carrière van de verdachten) 

In de OBJD is informatie aanwezig over het geslacht, de leeftijd, aantal eerdere justitiecontacten 
(“omvang strafverleden”), geboorteland, type delict (volgens CBS indeling) en de leeftijd ten tijde van 
de eerste strafzaak. Hierdoor bood het bestand niet alleen zicht op de aard en omvang van 
cybercriminaliteit in enge zin gepleegd door jeugdige verdachten sinds 2006 (type en aantal delicten 
zoals boven weergegeven), maar bood het ook de kans de kenmerken van deze verdachten te 
exploreren. Daarnaast (door het opvragen van strafzaken waarin ook volwassen verdachten centraal 
stonden waarbij één of meer van bovenstaande artikelen ten laste gelegd) was er ook de 
mogelijkheid om in kaart te brengen bij welke vormen van cybercrime in enge zin jongeren niet 
betrokken zijn.  

Daarnaast bood het bestand de mogelijkheid om zicht te krijgen op de criminele carrière van 
verdachten: eerdere strafzaken zijn bekend, alsmede de strafzaken die volgden op bovenstaande 
uitgangszaken (dit zijn de “recidivezaken”). 

 Voor- en nadelen van geregistreerde cybercriminaliteit in de OBJD 

Voordelen 

- De geregistreerde cybercriminaliteit is niet onderhevig aan vertekeningen of sociale 
wenselijkheid; het vormt een objectieve maat voor de mate van geregistreerde cybercriminaliteit 
onder jongeren (zie ook Wartna, Blom, & Tollenaar, 2011 over de betrouwbaarheid en validiteit 
van de gegevens van de Recidivemonitor). 

- Het biedt een betrouwbaar zicht op de criminele carrières van verdachten en daders van 
cybercriminaliteit, en de strafrechtelijke recidive na een strafzaak met een cyberdelict. Dergelijke 
informatie is via andere methoden zeer moeilijk te achterhalen.  
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Beperkingen 

- De OBJD bevat alleen de cybercriminaliteit die onder de aandacht komt van het OM; dat is 
slechts een deel van de feitelijk gepleegde criminaliteit. Strafbare cyberfeiten die niet worden 
ontdekt, opgespoord of doorgegeven aan het OM, zijn niet terug te vinden in de OBJD. Daarnaast 
is de doorstroom van zaken aan het OM ook afhankelijk van politieprioriteiten en het vermogen 
van de politie om bepaalde zaken aan te pakken. Dit laatste is juist relevant hier, aangezien de 
politie een kennisachterstand heeft met betrekking tot de digitale aspecten van criminaliteit (zie 
Leukfeldt, Veenstra, Domenie & Stol, 2013). Dit maakt dat het beeld van de geregistreerde 
cybercriminaliteit onder minderjarigen in de OBJD vrijwel zeker onvolledig is.  
 

- Het biedt slechts beperkt zicht op de achtergronden van cybercriminaliteit onder jongeren; 
informatie over bijvoorbeeld motieven, modus operandi en zienswijzen ontbreken. 

2.3. Exploratie van uitspraken op Rechtspraak.nl 
 

Op de website rechtspraak.nl kan worden gezocht in een database waarin een selectie van 
uitspraken in strafzaken zijn opgenomen sinds 1999. Jaarlijks worden ongeveer 20.000 uitspraken 
gepubliceerd (verdeeld over verschillende rechtsgebieden, niet alleen strafrecht). In deze database is 
een selectie van uitspraken opgenomen die onder de aandacht stonden van de publieke media, die 
van bijzonder belang waren voor bepaalde belangengroepen of die een “jurisprudentievormend 
karakter” hadden (“Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl”, artikel 5 lid a, c, en 
e). Het betreft hier dus interessante, opmerkelijke en of jurisprudentie-vormende uitspraken op het 
gebied van cybercriminaliteit onder jongeren. De uitspraken zijn gecodeerd met een “LJN” wat staat 
voor “Landelijk JurisprudentieNummer”; dit is een uniek nummer dat in deze databank aan 
rechterlijke uitspraken is toegekend. 

Een analyse van uitspraken in deze bron biedt een kwalitatief, verdiepend beeld van de aard en 
achtergronden van cybercriminaliteit in Nederland gepleegd door jongeren die uitmondden in een 
strafzaak. Bovenstaande bronnen bieden dit beeld niet (zelfrapportage) of slechts ten dele 
(geregistreerde cybercriminaliteit in OBJD database van het WODC). 

  Zoektermen 

Met behulp van de zoekmachine kan gezocht worden op LJN, zaaknummer, instantie, vindplaats of 
kenmerken. Eerst is er een vooronderzoek verricht om na te gaan hoe er binnen rechtspraak.nl het 
best gezocht kan worden voor optimaal resultaat. Hieruit zijn verschillende zoektermen naar voren 
gekomen die gebruikt zijn. Het overzicht met gebruikte zoektermen is te vinden in tabel 2 (zie bijlage 
III) 
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Er is gekozen om breed te beginnen met zoeken om later meer specifiek naar bepaalde termen te 
kijken. Om breed te beginnen zijn termen als internet, cyber, computer en geautomatiseerd werk 
gebruikt. Later is er gezocht op specifieke strafbare feiten en wetsartikelen. Elke zoekterm is altijd 
gebruikt in combinatie met jeugd, minderjarige verdachte en geautomatiseerd werk. Op deze manier 
zijn de zaken uit de database gefilterd waar specifiek jongeren verdachten zijn geweest.  

  Inclusie- en exclusiecriteria  

Om te bepalen of de gevonden zaken relevant waren voor dit onderzoek zijn enkele inclusie- en 
exclusiecriteria gebruikt. Allereest moet de dader in de leeftijd van 12 tot 18 jaar oud zijn. Deze 
leeftijden kunnen zowel impliciet als expliciet worden benoemd in een bepaalde zaak. Wanneer de 
leeftijd expliciet wordt genoemd, wordt er in de zaak een geboortedatum vermeldt van de 
verdachte. Als deze leeftijd impliciet wordt benoemd is er aangegeven dat de zaak is afgedaan in 
jeugdstrafrecht of dat de jeugdreclassering betrokken is geweest bij de zaak. Andere woorden die 
gebruikt kunnen worden bij het impliciet benoemen van de leeftijd zijn jeugddetentie en 
jeugdpsychiatrie. Wanneer de verdachte ouder is dan 18 jaar wordt deze zaak niet meegenomen in 
de analyse. Dit geldt ook voor oudere verdachten die berecht worden via het jeugdstrafrecht. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de omstandigheden dat rechtvaardigen (artikel 77b en 77c van 
het Wetboek van Strafrecht). Wanneer de verdachte ouder is dan 18 jaar op het moment van de 
uitspraak, maar jonger dan 18 jaar op het moment van plegen wordt deze zaak meegenomen voor 
verdere analyse. 

Daarnaast is het van belang dat ICT voor de uitvoering van het delict van overwegende betekenis was 
in de zaak. Wanneer dit niet duidelijk uit de beschrijving van de zaak bleek, dan werd deze zaak niet 
meegenomen voor verdere analyse. 

Een ander criterium waar gebruik van is gemaakt is dat er uit de beschrijving van de zaak moet 
blijken dat de jongere daadwerkelijk verdachte is. Wanneer in de omschrijving van de zaak duidelijk 
staat vermeld dat de jongere slachtoffer is in plaats van dader werd deze zaak ook niet 
meegenomen. 

Tot slot viel een zaak af wanneer niet duidelijk kon worden vastgesteld dat het om cybercriminaliteit 
gaat. 
 

  Beoordeelde kenmerken in de uitspraken 

Op basis van de onderzoeksvragen is bepaald welke aspecten er achterhaald moesten worden in de 
uitspraken om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 
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Tabel 2 
Kenmerken per onderzoeksvraag die in de geselecteerde uitspraken van Rechtspraak.nl werden 
gescoord. 
Onderzoeksvraag Kenmerken 
Algemeen Gebruikte zoektermen, LJN, omschrijving van de zaak, wetsartikelen, leeftijd 

dader, leeftijd expliciet of impliciet benoemd, geslacht, jaartal van plegen, 
jaartal van uitspraak 

Onderzoeksvraag 1 Cybercriminaliteit in enge/ruime zin, impliciet of expliciet genoemd, type 
delict 

Onderzoeksvraag 2 Combinaties enge- en ruime zin/ online en offline 
Onderzoeksvraag 3 Achtergrond, motieven, recidive 
Onderzoeksvraag 4 Werk- en pleegwijzen, computerkennis 
Onderzoeksvraag 5 Ontstaanswijze, vooraf digitaal actief 
Onderzoeksvraag 6 Percepties van de verdachte  
Onderzoeksvraag 7 Risico’s, impact 
Overige kenmerken Afdoening, strafmaat, aantal daders, aantal slachtoffers, Leeftijd 

slachtoffers 
 

Voor de operationalisatie van de kenmerken die per uitspraak werden gescoord: zie bijlage III. 

 Procedure  

Er is in de periode februari tot april 2013 onderzoek gedaan in de database van rechtspraak.nl, 
waarbij er met behulp van de eerder genoemde zoektermen is gezocht naar unieke uitspraken die te 
maken hebben met jongeren tot 18 jaar die cybercriminaliteit plegen. Vervolgens is elke zaak tot in 
detail doorgelezen en zijn de genoemde kenmerken gescoord voor nadere vervolg analyse. 

  Geselecteerde uitspraken 

Het zoekproces met de zoektermen heeft in totaal 2456 hits opgeleverd waarvan 47 bruikbare en 
relevante uitspraken waren die de basis vormden voor de onderstaande resultaten. Computer en 
minderjarige, internet en minderjarige, kinderporno en minderjarige, computer en jeugd, internet en 
jeugd leverden de meeste hits op. Naast de vele dubbele zaken die werden gevonden zijn er diverse 
andere redenen waarom er relatief weinig relevante uitspraken konden worden geselecteerd uit de 
meer dan 2000 hits.  

Een van de voornaamste redenen is dat met de zoekmachine van rechtspraak.nl niet specifiek 
genoeg gezocht kan worden. Wanneer er op computer en minderjarige wordt gezocht worden alle 
zaken weergegeven waar het woordje “computer” of “minderjarige” of beide in de inhoudsindicatie 
worden genoemd. Veel zaken zijn afgevallen omdat de daders geen minderjarige bleek te zijn; het 
ging dan bijvoorbeeld om een minderjarig slachtoffer. Daarnaast zijn zaken afgevallen doordat er 
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bijvoorbeeld een overval is gepleegd op een computerwinkel, een computer is gestolen, de computer 
als straf is afgenomen of dat de zaak veel aandacht heeft gekregen via internet.  

Daarnaast kwamen er zaken naar voren waarbij de daders gesprekken hebben gevoerd via internet 
om afspraken te maken met elkaar over bijvoorbeeld een mishandeling of overval. Ook werden er 
zaken genoemd waarbij een minderjarige uit huis werd geplaatst of scheidingen waarbij minderjarige 
waren betrokken. Verder kwam er soms naar voren dat stichtingen werden aangeklaagd die 
bijvoorbeeld opgezet waren voor de jeugd of de desbetreffende stichting had het woord “jeugd” in 
haar naam. 

  Voor- en nadelen van uitspraken op Rechtspraak.nl 

Voordeel 

- De uitspraken in Rechtspraak.nl bieden een uitgebreider (kwalitatief) zicht op de aard en 
achtergronden van cybercriminaliteit die zich voordoet in strafzaken dan de geregistreerde 
cybercriminaliteit in de OBJD van het WODC 

Beperking 

- Rechtspraak.nl bevat een selectie van interessante, opmerkelijke en of jurisprudentie-vormende 
uitspraken in de ogen van de Rechtspraak in Nederland; het biedt geen representatief beeld van 
alle uitspraken die zich hebben voorgedaan in strafzaken waarin sprake was van een cyberdelict 
gepleegd door jongeren; er kunnen dus geen uitspraken worden gedaan over de mate van 
cybercriminaliteit die zich voordoet 

2.4. Interviews met deskundigen en betrokkenen  
 

Door interviews te houden met deskundigen en professionals die werken met jonge daders kunnen 
de (veelal kwantitatieve) resultaten uit de andere methoden van onderzoek van meer context en 
nuance worden voorzien, en daardoor beter worden geduid. 

Om geschikte personen voor een interview te identificeren is allereerst het eigen netwerk van de 
onderzoekers geconsulteerd. Daarnaast is de begeleidingscommissie om suggesties gevraagd. Ten 
slotte is ook nog op internet gezocht naar personen die in hun werkveld te maken hebben met 
cybercriminaliteit. Hierbij is gebruik gemaakt van Google, Linkedin en Facebook.  

Uiteindelijk is er een shortlist vastgesteld waarop ook alternatieve personen stonden die we konden 
benaderen als een bepaald werkveld onvoldoende vertegenwoordigd zou worden. Vervolgens zijn de 
beoogde respondenten via de e-mail of telefoon benaderd met een uitnodiging om deel te nemen 
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aan het onderzoek. In deze uitnodiging werden de mensen geïnformeerd over het doel van het 
onderzoek, de duur van het interview (1 uur) en werd er aangegeven dat het interview zowel face-to-
face als telefonisch kon worden afgenomen. Om aan te geven of mensen wilden deelnemen aan het 
interview konden zij een reply op de betreffende mail sturen, waarbij zij ook desgewenst een 
geschikte datum konden aangeven voor afname van het interview. Vervolgens zou er persoonlijk 
contact worden opgenomen voor het maken van een concrete afspraak.  

In totaal zijn er 22 personen, per telefoon of middels email uitgenodigd om deel te nemen aan een 
interview (zie bijlage IV). In deze uitnodiging stond nadrukkelijk vermeld dat het gesprek zou gaan 
over cybercriminaliteit in Nederland onder jongeren tot 18 jaar. Dertien personen reageerden daarop 
positief. Verder gaf één persoon aan wel te willen deelnemen maar er vanwege drukte geen tijd voor 
vrij te kunnen vrijmaken. Drie personen gaven aan dat zij niet genoeg inzicht hadden in het 
onderwerp en daarom niet wensten deel te nemen. Naar vijf personen van wie we geen reactie 
ontvingen is na drie weken een herinneringsmail verzonden, maar ook hierop is geen respons 
ontvangen. Uiteindelijk zijn er dus 13 interviews afgenomen met personen met diverse 
achtergronden, functies en werkvelden (zie voor een overzicht Tabel 3). Twee interviews vonden op 
verzoek van de benaderde persoon plaats in aanwezigheid van een of meerdere collega’s. 

 
Tabel 3 
Overzicht van deskundigen en betrokkenen die deelnamen aan de interviews 
Werkveld Functie Organisatie 
Opsporing (Politie)   
 Analist Team High Tech Crime Team High Tech Crime, Nationale politie 
 Digitaal wijkagent Politie Limburg-Zuid 
ICT werkveld   
 Projectmedewerker Jeugd en Cybercrime 

Projectmedewerker expertgroep Digikids 
Politie 
Stichting Mijn Kind Online 

 Sr. advisor Security and Cybercrime Rabobank Nederland 
 Werknemer Fox-it Fox-it 
Vervolging en berechting 
 3 (Jeugd)officieren van Justitie Openbaar Ministerie 
(Na)zorg (Justitie) 
 Interne trainer en Raadsonderzoeker Raad voor de Kinderbescherming 
 2 Bemiddelaars Stichting Slachtoffer in Beeld 
Wetenschap   
 Senior-onderzoeker en onderzoekers 

lectoraat Cybercrime 
NHL Hogeschool Leeuwarden 

 Onderzoekers criminologie en ICT  Universiteit Twente 
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  Opzet en inhoud van het interview 

Voorafgaand aan het interview werd bij de introductie de geïnterviewde een informed consent 
formulier voorgelegd (zie bijlage V) waarin vermeld stond wat het doel van het onderzoek is en door 
wie het onderzoek wordt afgenomen. Daarnaast vroegen we expliciet om toestemming om het 
gesprek op te nemen, zodat er later de mogelijkheid zou bestaan om specifieke stukken terug te 
luisteren of bepaalde reacties gedetailleerd uit te werken. Daarbij werd aangegeven dat de opnames 
alleen bestemd zijn voor het onderzoek en niet beschikbaar zullen zijn voor anderen. Verder werd de 
geïnterviewde verteld dat alle informatie strikt vertrouwelijk zal worden behandeld en in 
geanonimiseerde vorm zal worden verwerkt. Tijdens het interview werden er vragen gesteld door 
één interviewer en werd er genotuleerd door één of soms twee ander(en). 

Op basis van de geformuleerde onderzoeksvragen is er een semigestructureerd interviewprotocol 
uitgewerkt (zie bijlage V; vgl. Giebels & Noelanders, 2004). Dit betekent dat het interview na een 
introductie werd opgedeeld in twee delen. In het eerste gedeelte kreeg de geïnterviewde de 
gelegenheid om in eigen woorden te vertellen op welke manier hij/zij te maken heeft met 
cybercrime in Nederland gepleegd door jongeren tot 18 jaar, en wat de eigen ervaringen daarmee 
zijn. In het tweede gedeelte werd aan de hand van een zevental thema’s- gebaseerd op de 7 
onderzoeksvragen- verder doorgesproken. Deze thema’s betroffen:  

1)  Vormen 

Bij het thema vormen werd er ingegaan op het onderscheid tussen cybercriminaliteit in enge en in 
ruime zin, gericht op het verkrijgen van inzicht verschillende vormen en combinaties van 
cybercriminaliteit die zich in Nederland voordoen.  

2) Achtergrondkenmerken & motieven 

Het thema achtergrondkenmerken & motieven was gericht op de achtergrondkenmerken en 
motieven van jongeren tot 18 jaar die cybercriminaliteit plegen en of dit verschillend is van jongeren 
die offline criminaliteit plegen.  

3) Criminele carrières 

Binnen het thema criminele carrières werd ingegaan op mogelijk herhaald daderschap. Ook hier 
werd weer gekeken naar een onderscheid tussen online en offline criminaliteit en welke factoren 
mogelijk van invloed kunnen zijn op het in herhaling vallen van jongeren.  
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4) Ontstaanswijze 

Bij het thema ontstaanswijze werd ingegaan op hoe jongeren betrokken raken bij cybercriminaliteit 
en factoren die mogelijk bijdragen tot het ontstaan van cybercriminele daden onder jongeren tot 18 
jaar. 

5) Werk- & pleegwijze 

Bij het thema werk- & pleegwijze werd ingegaan op specifiek voor cybercrime te herkennen werk- of 
pleegwijze en of dat verschilt van offline criminaliteit. Daarnaast werd er ook in dit thema weer 
ingegaan op of er verschillen/overeenkomsten zijn tussen werk- en pleegwijze van cybercrime in 
enge en ruime zin.  

6) Perceptie daders cybercriminaliteit 

Wat in dit thema centraal stond is hoe jonge daders tegen cybercriminaliteit aankijken en welke 
invloed dit heeft op de mate van plegen van cybercriminaliteit. Ook hierbij werd er gevraagd of er 
onderscheid is in perceptie van daders die online of offline criminaliteit plegen en of er een verschil is 
bij jongeren die cybercrime in enge zin plegen in vergelijking met hen die cybercrime in ruime zin 
plegen. 

7) Aanpak & Consequenties 

Alle interviews werden afgesloten met het thema Aanpak & Consequenties. Hier worden er vragen 
gesteld met betrekking tot de gevolgen van cybercriminaliteit in algemeen en in het bijzonder in 
relatie tot het handelen van Politie & Justitie. 

 Voor bovenstaande volgorde van thema’s is gekozen, omdat we het interview vanuit een zo breed 
mogelijk perspectief wilden starten en om bijvoorbeeld eerst oorzaken en dan pas consequenties en 
aanpak te bespreken. Daarnaast werden voor de thema’s 2, 3 en 4 per thema tevens een lijst 
opgesteld van mogelijke onderwerpen die als factoren/voorspellers voor het betreffende thema 
kunnen gelden. Deze factoren/voorspellers zijn uit de literatuur naar voren gekomen. Wanneer een 
geïnterviewde een bepaald onderwerp niet heeft aangestipt kan de interviewer hierop inspelen en 
het zelf alsnog naar voren brengen (“In de literatuur wordt ook … genoemd… . Wat zijn uw 
ervaringen daarmee?”).  

 Bij de afsluiting van het interview werd gevraagd of er nog zaken niet aanbod zijn gekomen en werd 
er ruimte gegeven om dat te bespreken. Als allerlaatste werd nog gevraagd of er op een later tijdstip 
contact op mag worden genomen met de geïnterviewde voor mogelijk verdere vragen of 
onduidelijkheden.  
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De interviews zijn uitgewerkt op basis van wat er genotuleerd is tijdens het interview en de opnames 
die zijn gemaakt. Van elk interview werd vervolgens een samenvatting gemaakt, die steeds werd 
gecontroleerd door een 2e onderzoeker, en werden uitspraken ingedeeld in de eerder genoemde 
thema’s en gekoppeld aan de oorspronkelijke onderzoeksvragen. De uitkomsten daarvan worden in 
de volgende paragraaf gepresenteerd.  

  Voorleggen van aanvullende vragen in tweede mailronde  

Op basis van de resultaten uit de eerste ronde van interviews ontstonden enkele aanvullende vragen, 
die de geinterviewden in een tweede mailronde zijn voorgelegd (zie onder). Vier van de dertien 
geïnterviewden konden deze vragen beantwoordden; vier personen gaven aan geen antwoorden te 
hebben op deze vragen. Van de overige 5 personen kwam geen reactie.  

1. Het is moeilijk gebleken een helder beeld te krijgen van met name de jongere minderjarige 
daders van cybercriminaliteit (d.w.z., 15 jaar en jonger); ziet u verschillen tussen deze groep 
en oudere minderjarige daders (16-18 jaar) wat betreft het type cyberdelicten dat zij plegen 
en de ernst daarvan? En, zo ja, hoe verschillen deze groepen? Wat betreft het type 
cyberdelicten: wees daarbij zo specifiek mogelijk aub {…} 
 

2. In de literatuur wordt geconstateerd dat hacken vaak een middel is om iets anders te 
bereiken, en dat hacken daarom vaak in combinatie met andere cybercriminaliteit voorkomt. 
In hoeverre ziet u hacken (het zonder toestemming binnendringen van een profiel, account 
of andersoortig geautomatiseerd werk) terug in de u bekende gevallen, en in combinatie met 
welke andere vorm(en) van cybercriminaliteit in enge of ruime zin? (anders geformuleerd, 
wat was het doel dat de daders wilden bereiken met hun “hack”?)  
 

3. Uit de interviews zijn een aantal antecedenten van specifieke vormen van cybercriminaliteit 
onder jongeren (persoonskenmerken, motieven, situationele factoren) naar voren gekomen. 
Kunt u aangeven of, en op welke punten het profiel van jongeren die specifieke vormen van 
cybercriminaliteit plegen afwijkt van jeugdige daders die offline (of traditionele) criminaliteit 
plegen?  

 

4. Ook wat betreft de verschillende, genoemde motieven voor het plegen van cybercriminaliteit 
zouden we graag van u willen weten voor welke specifieke vorm(en) van cybercriminaliteit u 
deze van belang acht op basis van uw ervaringen en kennis. Zou u dit hieronder voor ieder 
van de genoemde motieven aan willen geven? […] 
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 Voor- en nadelen interviews (en mailronde) 

Voordelen 

- Interviews bieden zeer goede mogelijkheden tot nuancering en verdieping; er is de 
mogelijkheid tot verduidelijking en doorvragen bij bepaalde antwoorden, waardoor goed 
zicht ontstaat op de ervaringen (praktijkervaringen) en empirische kennis van de 
geïnterviewden over cybercrime in Nederland onder jeugdigen 

- In het verlengde van voorgaand punt: interviews kunnen belangrijke onderwerpen of 
aspecten van cybercriminaliteit onder jeugdigen aan het licht brengen die niet werden 
bevraagd of bekeken in de andere methoden van onderzoek 

Beperkingen 

- Er bestaat de kans dat geïnterviewden vragen beantwoorden vanuit ideeën, hypothesen, of 
gedachten, en niet vanuit daadwerkelijke ervaringen of andere empirische kennis over 
cybercrime onder jeugdigen (omdat ze die bijvoorbeeld [nog] niet hebben). 

- Er zou sprake kunnen zijn van interviewer – effecten: bijvoorbeeld doordat de ene 
interviewer anders doorvraagt dan een andere interviewer. Het opgestelde interview-
protocol is echter bedoeld om dergelijke effecten tegen te gaan.  

- Er kan sprake zijn van selectie-effecten: mogelijk biedt de groep deskundigen en betrokkenen 
die wilde deelnemen aan de interviews een beperkt of eenzijdig beeld van cybercrime onder 
jongeren, en was het beeld anders geweest met andere of meer geïnterviewden. 
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2.5. Overzicht van bronnen per onderzoeksvraag 
 

Niet alle bronnen zoals hierboven uiteengezet boden antwoorden op elk van de onderzoeksvragen. 
Hieronder wordt weergegeven welke bronnen konden worden gebruikt per onderzoeksvraag.  

Tabel 4 
De verschillende bronnen en in hoeverre deze antwoord geven op de onderzoeksvragen 
 MZJ J & C OBJD Rechtspraak.nl Interviews 
Onderzoeksvraag 1 
Mate en type cybercrime door jongeren 

X X X  X 

Onderzoeksvraag 2  
Combinaties van cybercrime in ruime en enge zin 

X  X X X 

Onderzoeksvraag 3  
Profilering jeugdige daders cybercrime 

X X X  X 

Onderzoeksvraag 4 
modus operandi en benodigde kennis 

 X  X X 

Onderzoeksvraag 5 
ontstaanswijze cybercrime door jeugdige daders 

    X 

Onderzoeksvraag 6 
zienswijze jeugdige daders cybercrime 

 X   X 

Onderzoeksvraag 7 
risico’s die volgen uit digitale gedrag jongeren 

 X   X 

Noot.  MZJ = Monitor Zelfgerapporteerde Jeudcriminaliteit; J & C = zelfrapportage-onderzoek Jeugd en Cybersafety; 
OBJD = Geregistreerde cybercriminaliteit in de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie van het WODC. 

 
2.6. Overzicht van de onderzochte cyberdelicten in de bronnen  
 

Tot slot wordt hieronder weergegeven welke cyberdelicten in de geraadpleegde bronnen onderzocht 
konden worden (en dus aan de orde komen in dit onderzoek). Sommige delicten sluiten elkaar niet 
helemaal uit: zo was “schelden en bedreigen” een aspect van cyberpesten dat werd onderzocht in 1 
van de bronnen; cyberpesten en online bedreiging overlappen hierdoor dus deels.  
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Tabel 5 
Lijst van de cyberdelicten waarover de bronnen informatie bevatten  
 MZJ J & C OBJD Rechtspraak.nl Interviews 
Cybercrime in enge zin      
1. Hacken 
Wederrechtelijk binnendringen in een 
computersysteem 

  X  X 

2. Virussen verspreiden X  X  X 
Cybercrime in ruime zin      
3. Vervalsing van pinpas/waardekaart   X   
4. Piracy 
Illegaal downloaden/delen software/muziek 

X     

5. veilingfraude 
Fraude bij aan/verkoop producten op 
internet 

 X    

6. Virtuele diefstal 
Stelen van goederen uit een virtuele wereld 
bijvoorbeeld een zwaard in de online game 
Runescape 

 X  X  

7. Sexting/kinderpornografie 
Produceren/verspreiden van seksueel 
beeldmateriaal door minderjarigen 

 X X  X 

8. Cyberpesten 
Roddelen, schelden, dreigen, buitensluiten; 
sturen van vervelend en kwetsend 
beeldmateriaal en het online plaatsen 

 X   X 

9. Grooming   X  X 
10. Online bedreiging X   X X 
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3. Resultaten  

De resultaten die bovenstaande vormen van dataverzameling hebben opgeleverd zullen telkens per 
onderzoeksvraag worden besproken. Daarbij wordt telkens eerst een algemeen beeld geschetst van 
de resultaten uit de verschillende bronnen; deze resultaten worden zoveel mogelijk in samenhang 
besproken. Na het algemene beeld volgen telkens ter onderbouwing de specifieke resultaten die elk 
vorm van dataverzameling heeft opgeleverd.  

3.1. Betrokkenheid van jongeren bij cybercriminaliteit in enge en ruime zin 
 

Algemeen beeld 

De twee zelfrapportagestudies (Kerstens & Stol, 2012; Van der Broek et al., 2013) en de 
geregistreerde cybercriminaliteit in de OBJD van het WODC wijzen uit dat het merendeel van de 
onderzochte cyberdelicten weinig voorkomen. Met name het vervalsen van een pinpas of 
waardekaart, online veilingfraude, een virus verspreiden, hacken, het maken of verspreiden van 
kinderpornografie en online bedreiging worden relatief weinig genoemd en geregistreerd (van 0,3 tot 
5,4 %).   

Opvallend is dat de drie cyberdelicten die relatief vaak worden gerapporteerd, virtuele diefstal  (10,2 
%; Kerstens & Stol, 2012 ), cyberpesten (24,1 %) en illegaal downloaden en/of delen van software of 
muziek (38,2 %; Van der Broek et al., 2013) betreffen. Niet alle acties die hieronder vallen zijn echter 
strafbaar in Nederland (bijvoorbeeld onbetaald downloaden van illegaal aangeboden muziek en 
roddelen als onderdeel van cyberpesten). Jongeren zelf zien deze gedragingen niet als criminaliteit 
(zie Kerstens & Stol, 2012; Moon et al., 2012). Bij virtuele diefstal blijkt nagenoeg onbekend onder 
jongeren dat dit strafbaar is (Jansen, 2012). Dit zou deels kunnen verklaren waarom juist deze 
vormen veel vaker worden gerapporteerd door jongeren.  

Echter, ook uit de interviews ontstaat de indruk dat cybercrime onder jongeren relatief weinig 
voorkomt. Opvallend was dat de geïnterviewden zich bij het beantwoorden van de vragen vooral 
baseerden op indirecte informatie, indrukken, en het algemene beeld van daders, en dat de eigen 
ervaringen met minderjarige daders van cybercriminaliteit (zeer) beperkt zijn. De ondervraagden, 
waaronder verschillende vertegenwoordigers van het OM, geven hiervoor verschillende redenen. 
Ten eerste is de rapportage van politie en justitie in aangiften vaak niet volledig of incorrect. Zo 
wordt bedreiging via internet soms gerapporteerd als bedreiging en wordt de link met 
cybercriminaliteit niet opgemerkt. Daarnaast doen slachtoffers van cybercriminaliteit vaak geen 
aangifte en als ze dat al doen dan komt bij veel vormen van (cyber)criminaliteit de dader nooit in 
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beeld. Een aanvullende reden die specifiek voor de groep jeugdige daders geldt is het 
vervolgingsbeleid.  

Zo merkte een van de OM-medewerkers op dat jongeren onder de 16 jaar niet snel in beeld zullen 
komen in de geregistreerde (cyber)criminaliteit, omdat het vervolgingsbeleid voor deze 
leeftijdsgroep anders is dan voor volwassenen. Het uitgangspunt is hen niet te vervolgen tenzij er 
dwingende redenen zijn om dat wel te doen5.  

  Betrokkenheid van jongeren in de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit  

De geringe betrokkenheid van minderjarigen bij cybercriminaliteit komt in het onderzoek van Van 
der Broek en collega’s duidelijk tot uiting in het verspreiden van virussen: 0,6 % van de ondervraagde 
jongeren bekende opzettelijk een virus te hebben verspreid in de afgelopen 12 maanden. Het 
verspreiden van virussen betreft cybercriminaliteit in enge zin; de ICT structuur zelf is daarbij het 
doel van de strafbare gedraging.  

Met betrekking tot het bedreigen van anderen online (cybercriminaliteit in ruime zin; strafbare 
gedragingen waarbij ICT als ondersteuning wordt gebruikt anderszins traditionele criminaliteit), bleek 
de betrokkenheid van jongeren iets groter: 5,4 % gaf aan iemand online te hebben bedreigd in de 
afgelopen 12 maanden (zie Tabel 6).  

 

Tabel 6  
Prevalentiecijfers online antisociaal gedrag 2010 (N=3.029 jongeren; 10-17 jaar) 
  Onbetaald downloaden Online bedreiging Virus versturen 
Ooit gedaan 42,2% 7,3% 0,9% 
Afgelopen 12 maanden 38,2% 5,4% 0,6% 
Aantal keren gedaan    
1 keer  10,8% 41,7% 40,0% 
2-4 keer  21,3% 37,4% 40,3% 
5-10 keer  22,8% 11,2% 0,0% 
11 keer of vaker  45,0% 9,7% 19,6% 
Noot: uit Van der Broek et al. (2013; zie bijlage 1). 

Een aanzienlijk groter deel van de ondervraagden (38,2 %) gaf aan in de afgelopen 12 maanden 
illegaal software en muziek te hebben gedownload en/of gedeeld. De vraag hierbij is echter in 
hoeverre dit strafbare gedragingen betreft. In Nederland is het downloaden van illegaal aangeboden 

5 Dergelijke zaken worden volgens het OM vaak via HALT of op het politiebureau afgedaan. 
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muziek, films en boeken niet strafbaar, maar het onbetaald downloaden van games en software is 
dat wel. Daarnaast mag auteursrechtelijk beschermd materiaal niet worden geüpload en gedeeld 
(Brein, 2013). Van der Broek en collega’s (2013) zetten uiteen hoe in de vragenlijst van de MZJ “niet 
alleen gevraagd werd naar het downloaden van muziek, maar ook naar het downloaden van 
software en het delen van bestanden via speciaal daarvoor bestemde websites.” Met andere 
woorden, er werd met 1 vraag naar drie verschillende gedragingen geïnformeerd, waardoor niet valt 
te achterhalen welke strafbare handelingen de jongere precies heeft uitgevoerd (zie bijlage I).  

Daarnaast is het zeer goed mogelijk dat het downloaden van software en muziek als dusdanig 
wijdverspreid en normaal wordt waargenomen onder jongeren, dat zij het niet als criminele activiteit 
beschouwen (zie ook Moon et al., 2012). De zelfrapportages van het aantal keren dat de gedragingen 
zijn gepleegd ondersteunen dit: van degenen die aangaven in de afgelopen 12 maanden onbetaald 
muziek of software te hebben gedownload, gaf de meerderheid aan dit meer dan 5 keer gedaan te 
hebben (45 % gaf zelfs aan dat dit meer dan 11 keer is voorgekomen); bij online bedreiging en 
virussen verspreiden gaf de meerderheid van de jongeren die deze cyberdelicten bekenden aan dit 
minder dan 5 keer gedaan te hebben (zie Tabel 6).  

  Betrokkenheid van jongeren in het zelfrapportage-onderzoek “Jongeren en 
cybersafety”  

De betrokkenheid van jongeren bij cybercriminaliteit in ruime zin in het onderzoek van Kerstens en 
Stol (2012) was voor een groot deel ook (zeer) gering. In relatie tot het produceren en verspreiden 
van seksueel beeldmateriaal, gaf 3,1 % van de jongeren aan in de afgelopen zes maanden sexy foto’s 
van zichzelf op internet te hebben geplaatst (i.e. foto’s waarop zij [deels] bloot poseren in 
uitdagende poses), en gaf 1,9 % aan wel eens opnamen van genitaliën gemaakt en/of verspreid te 
hebben (i.e. opnamen van masturbatie of mensen die seks hebben; Kerstens en de Graaf, 2012).  

Daarnaast gaf ook een gering deel van de jongeren (3,1 %) aan wel eens veilingfraude gepleegd te 
hebben (Jansen, 2012). Zo gaf 2,6 % van de jongeren aan wel eens iets online te hebben gekocht, 
zoals spelletjes, kleding, en CDs, DVDs, of boeken, maar er nooit voor te hebben betaald, terwijl 1,0 
% aangaf wel eens geld te hebben ontvangen, maar het beloofde artikel nooit te hebben geleverd; 
het ging dan met name om kleding, mobiele telefoons, games en spelcomputers. Een klein deel van 
de jongeren pleegde beiden vormen van fraude (0,5 %).  

Het stelen van goederen uit een virtuele wereld (“virtuele diefstal”; bijvoorbeeld een zwaard in de 
online game Runescape) werd door iets meer jongeren gerapporteerd: 10,2 % gaf aan dit wel eens 
gedaan te hebben in de afgelopen drie maanden (zie Figuur 1). Een verklaring voor dit iets hogere 
percentage is waarschijnlijk dat jongeren niet weten dat het strafbaar is. Zo merkt Jansen (in 
Kerstens & Stol, 2012) op dat “uit gesprekken met jongeren, maar ook met volwassenen, blijkt dat de 
strafbaarstelling van virtuele diefstal nagenoeg onbekend is”. Dit ondanks dat virtuele diefstal 
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strafbaar is in Nederland op grond van artikel 310 Sr, en er in 2008 voor het eerst ook iemand is 
veroordeeld voor virtuele diefstal (Van Kokswijk & Lodder, 2008; in Jansen, 2012).  

 

 

Figuur 1 
Vormen van cybercriminaliteit in ruime zin gepleegd in de afgelopen 3 of 6 maanden (in procenten; 
n = 6299 jongeren; 8 – 21 jaar) 
 

Tot slot geeft een aanzienlijk groter deel van de jongeren (24,1 %) aan de afgelopen drie maanden 1 
of meer gedragingen te hebben vertoond die mogelijk vormen van cyberpesten betreffen. Echter, 
een deel van deze gedragingen zijn niet (direct) strafbaar, hetgeen kan verklaren waarom dit 
percentage hoger ligt dan bij de andere cyberdelicten in het onderzoek van Kerstens en Stol (2012). 
De vormen van cyberpesten die zij onderzochten waren roddelen (19,4 % van de jongeren gaf aan dit 
gedaan te hebben), schelden en dreigen (6,0 %), buitensluiten (4,1 % ), het sturen van vervelend of 
kwetsend beeldmateriaal (1,7 % ), en het online plaatsen daarvan (1,4 % ); zie Figuur 2.  
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Figuur 2 
Mogelijke vormen van cyberpesten gepleegd in de afgelopen 3 maanden (in procenten; n = 6299 
jongeren; 8 – 21 jaar) 
 

Een opvallende bevinding hierbij is dat jongeren veel van deze mogelijke pestgedragingen niet als 
zodanig waarnemen; slechts 3,8 % van de ondervraagde jongeren was van mening de afgelopen drie 
maanden iemand gepest te hebben.6  

  Geregistreerde cybercriminaliteit in de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële 
Documentatie (OBJD) 

Een analyse van de cybercriminaliteit die staat geregistreerd in de OBJD van het WODC, laat ook een 
zeer geringe betrokkenheid van jongeren zien. Het totaal aantal strafzaken met minderjarige 
verdachten van cybercriminaliteit in de periode 2006-2011 vormt slechts een fractie (0,2 %) van het 

6 De mate waarin jongeren gedrag zelf als pesten waarnemen is gemeten door hen te vragen of zij zich schuldig hebben 
gemaakt aan een of meer van de mogelijke pestgedragingen (roddelen, schelden en dreigen, buitensluiten, toesturen en/of 
online zetten van kwetsend beeldmateriaal), en hen vervolgens te vragen in hoeverre zij de afgelopen drie maanden 
iemand hebben gepest op internet. Op deze wijze kwam naar voren dat hoewel 24,1 % van alle jongeren aangaf 1 of meer 
van deze mogelijke pestgedragingen te hebben vertoond, ‘slechts” 3,8 % van alle jongeren die zich had bezig gehouden met 
deze gedragingen daarnaast ook aangaf dit als cyberpesten te zien.  
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totaal aantal strafzaken (ongeacht type criminaliteit) met minderjarige verdachten in dezelfde 
periode die staan geregistreerd in de OBJD. 

Dit beeld komt naar voren als de bestanden worden geanalyseerd die het WODC heeft geleverd met 
strafzaken waarin een of meer wetsartikelen ten laste zijn gelegd die een cyberdelict representeren 
(zie methode). Deze bestanden zijn onderverdeeld in zes jaarbestanden (voor elk jaar 1 in de periode 
2006-2011). In onderstaande tabel is weergegeven wat het totaal aantal uitgangszaken is dat is 
aangetroffen in deze zes bestanden; “uitgangszaken” zijn strafzaken met een cyberdelict, waarbij per 
jaar maximaal 1 zaak per persoon is meegenomen.7  

In totaal zijn er 272 afgedane strafzaken aangetroffen waarin sprake was van jeugdige verdachten in 
de periode 2006-2011; het betreft hier in totaal 260 unieke daders (zie Tabel 7). Er kan gesteld 
worden dat deze aantallen strafzaken een zeer gering aandeel vormen van het totaal aantal 
strafzaken met jeugdige en volwassen daders in die periode. Tussen 2006 en 2009 schommelde het 
totaal aantal unieke jeugdige personen met een strafzaak per jaar tussen de 21 en 25 duizend (zie 
http://www.wodc.nl/onderzoek/cijfers-en-prognoses/Recidive-monitor/Repris/index.aspx); de 
aantallen jeugdstrafzaken met cyberdelicten die wij aantroffen in die jaren representeren tussen de 
0,1 en 0,3 % van die totalen (totalen van de jaren 2010 en later zijn op het moment van schrijven nog 
niet bekend op de site van de Recidivemonitor van het WODC).  

De bestanden van het WODC bieden ook de mogelijkheid de betrokkenheid van jongeren bij 
geregistreerde cybercriminaliteit te vergelijken met die van volwassenen. Het aantal strafzaken met 
cyberdelicten en volwassen verdachten in de periode 2006-2011 was 2611, hetgeen correspondeert 
met 1629 unieke verdachten. Voor volwassen daders varieerde het totaal aantal strafzaken 
(ongeacht type criminaliteit) per jaar in die periode tussen de 163 en 174 duizend; het aandeel zaken 
daarvan met cyberdelicten en volwassen verdachten die wij aantroffen per jaar bedroeg 0,2-0,3 %. 
De zeer geringe mate van betrokkenheid van jongeren bij geregistreerde cybercriminaliteit wijkt dus 
niet af van die van volwassenen. 

  

7 Wanneer een individu ook verdachte was in andere strafzaken (met wel of geen cyberdelict) in hetzelfde jaar, staan deze 
ook in de bestanden, maar worden die gerekend tot het strafrechtelijk verleden (afgedaan voor de uitgangszaak) of als 
recidivezaak (afgedaan na de uitgangszaak).  
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Tabel 7 
Aantal afgedane strafzaken met cyberdelicten in de periode 2006-2011 (per persoon maximaal 1 
zaak per jaar), uitgesplitst naar jeugdige (tot 18 jaar) en volwassenen verdachten (18 jaar of ouder) 
en naar type cyberdelicten. 
  Jeugd Volwassen 
aantal strafzaken in periode 2006-2011 met cyberdelict 272 2611 
aantal unieke daders in periode 2006-2011 260 1629 
Type cyberdelict in strafzaak (in % van totaal aantal strafzaken met cyberdelict)  
cybercrime in enge zin (ICT structuur zelf is het doel van de actie)      
hacken (art. 138ab lid 1, 138ab lid 2, 138ab lid 3, 138b) 27,6 9,0 
aftappen of opnemen van digitale gegevens (art. 139c, 139d lid 1,  139d lid 2, 139d lid 3, 
139e) 

0,7 0,4 

vernieling van geautomatiseerde werken (die onderdeel zijn van vitale infrastructuur; art. 
161sexies, 161 septies) 2,2 0,6 

vernieling van digitale gegevens (van particulieren, door bijv. computervirussen; art. 350a lid 1, 
350a lid 2, 350a lid 3, 350b lid 1, 350b lid 2) 8,5 1,8 

cybercrime in ruime zin (ICT wordt als middel gebruikt bij criminaliteit)    
kinderpornografie (art. 240b) 52,6 61,2 
grooming (art. 248e)  0,0 0,2 
vervalsing van pinpas of waardekaart (art. 232) 7,0 26,0 
bekendmaking, heling en schending bedrijfsgegevens en -geheimen (art. 273 lid 2, 
273d) 0,0 0,1 

afpersing door bedreiging onbruikbaar maken digitale gegevens (art. 317, lid 2) 0,7 0,1 
misbruik telecommunicatiedienst (art. 326c) 0,7 0,6 
 

Wat valt er te zeggen over de type cyberdelicten die ten laste zijn gelegd in het zeer geringe aantal 
aangetroffen strafzaken met minderjarige verdachten? Voor wat betreft cybercriminaliteit in enge 
zin (waarbij de ICT structuur zelf het doel is van de strafbare gedraging) zijn hacken (art. 138ab lid 1, 
138ab lid 2, 138ab lid 3, en/of 138b) en vernieling van digitale gegevens (oa. door het rondsturen van 
computervirussen; art. 350a lid 1, 350a lid 2, 350a lid 3, 350b lid 1, en/of 350b lid 2) de meest 
voorkomende cyberdelicten. Voor wat betreft cybercrime in ruime zin (waarbij ICT als ondersteuning 
wordt gebruikt voor anderszins traditionele criminaliteit) geldt dat kinderpornografie en vervalsing 
van pinpas of waardekaart voor jeugdige verdachten het vaakst ten laste zijn gelegd in het kleine 
aantal strafzaken met cybercriminaliteit. Andere strafbare “cyberfeiten” komen niet of nauwelijks 
voor onder jeugdige verdachten (zie tabel). 

Volgens de informatie uit deze database zijn jongeren dus met name actief op het gebied van 
cybercrime in enge zin, terwijl cybercrime in ruime zin eerder het domein van volwassenen is. 
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  Interviews 

De ervaringen van de geïnterviewden met minderjarige daders van cybercriminaliteit bleken beperkt: 
veel ondervraagden geven aan slechts sporadisch (of in het geheel niet) met minderjarigen te maken 
te hebben gehad. We beperken ons hieronder dan ook tot het noemen van twee opvallende punten 
uit de interviews die interessant zijn bij de interpretatie van bovenstaande bevindingen.  

Door een van de OM-medewerkers werd aangegeven dat daders die jonger zijn dan 16 jaar zich 
“onder de radar” bevinden, omdat vervolgingsbeleid voor deze leeftijdsgroep anders is. Het 
uitgangspunt is hen niet te vervolgen tenzij er dwingende redenen zijn om dat wel te doen8.  

3.2. Combinaties van cybercriminaliteit in enge en ruime zin 
 

Algemeen beeld 

Het beeld dat naar voren komt is dat het plegen van combinaties van cybercriminaliteit in enge zin 
(waarbij de ICT structuur zelf het doel is van de strafbare gedraging) en cybercriminaliteit in ruime zin 
(waarbij ICT als ondersteuning wordt gebruikt voor het plegen van criminaliteit) zeldzaam zijn onder 
jongeren.  

In het zelfrapportage onderzoek van Van der Broek en collega’s (2013; bijlage I) geeft bijna 96 % van 
de jongeren aan geen of slechts 1 van de drie onderzochte antisociale gedragingen online te hebben 
vertoond de afgelopen 12 maanden. Het aantal keer dat combinaties van het versturen van 
computervirussen als antisociaal gedrag (i.e. cybercriminaliteit in enge zin) voorkomt met het online 
bedreigen van anderen (cybercriminaliteit in ruime zin) zijn verwaarloosbaar.  

In de geregistreerde cybercriminaliteit in de OBJD van het WODC zien we dat er in een grote 
meerderheid van alle cyber-strafzaken met jeugdige verdachten (meer dan 70 %) er slechts één 
wetsartikel ten laste is gelegd, en er dus geen combinaties voorkomen. In de minderheid van de 
cyberstrafzaken met meerdere wetsartikelen, zien we vooral combinaties met traditionele 
wetsartikelen; dit zou in voorkomende gevallen om cybercrime in ruime zin kunnen gaan (ICT is dan 
middel tot), maar zeker is dat allerminst.  

De onderzochte uitspraken op Rechtspraak.nl en de interviews bevestigen het beeld dat combinaties 
van cybercriminaliteit in ruime en enge zin zich zelden voordoen.  

8 Dergelijke zaken worden volgens het OM vaak via HALT of op het politiebureau afgedaan. 
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  Combinaties van cybercriminaliteit in de Monitor Zelfgerapporteerde 
Jeugdcriminaliteit  

Combinaties van cybercriminaliteit in enge en ruime zin werden door zeer weinig jongeren 
gerapporteerd in het onderzoek van Van der Broek en collega’s (2013). 60,3 % van de ondervraagden 
had geen van de drie onderzochte antisociale gedragingen (illegaal downloaden van software en 
muziek, online bedreigen en virus verspreiden) vertoond in de afgelopen twaalf maanden; 35,5 % van 
de jongeren rapporteerde 1 van deze gedragingen, 4,1 % rapporteerde 2 gedragingen, en 0,1 % van 
de jongeren gaf aan alle drie de gedragingen te hebben vertoond. 

Ter illustratie: van de jongeren die aangaven online iemand te hebben bedreigd in de afgelopen 12 
maanden (5,4 % van de totale steekproef; cybercrime in ruime zin), gaf 2,5 % aan in diezelfde periode 
ook een virus verstuurd te hebben (cybercrime in enge zin). Deze combinatie van cybercriminaliteit 
in ruime en enge zin werd dus door 0,001 % (0,025 x 0,054) van de totale steekproef gerapporteerd.   

  Combinaties van geregistreerde cybercriminaliteit in de Onderzoek- en 
Beleidsdatabase Justitiële Documentatie 

In de 272 uitgangszaken met een cyberdelict en jeugdige verdachten die werden aangetroffen in de 
periode 2006-2011, is nagegaan of en welke andere wetsartikelen ten laste werden gelegd naast het 
cyberdelict. Op deze wijze werd nagegaan in welke mate en in welke zin zich combinaties voordeden 
van geregistreerde cybercriminaliteit in ruime en enge zin onder jongeren. Dergelijke combinaties 
(zoals hieronder zal blijken) werden zelden aangetroffen.  

Gezien de kleine aantallen per type cyberdelict is besloten om van drie categorieën uitgangszaken te 
laten zien welke andere wetsartikelen daarin ten laste werden gelegd. Deze categorieën zijn 
“cybercrime in enge zin” (dit betreft alle wetsartikelen die hieronder geschaard kunnen worden; zie 
tabel boven op p. 22), “het produceren en verspreiden van seksueel beeldmateriaal 
(kinderpornografie; art. 240b)” en “vervalsing van pinpas of waardekaart (art. 232)”. 

Cybercrime in enge zin (waarbij de ICT structuur zelf doel is van de strafbare gedraging) 

Van de 106 uitgangszaken die betrekking hadden op cybercrime in enge zin, was in 79 gevallen (74,5 
%) geen ander wetsartikel ten laste gelegd dan het wetsartikel dat cybercrime in enge zin 
vertegenwoordigde. In 27 zaken ( 25,5 %) werden wel additionele wetsartikelen aangetroffen, die in 
Tabel 8 staan weergegeven. 

Het aantal wetsartikelen in de tabel is groter dan de 27 uitgangszaken waarin ze werden 
aangetroffen, aangezien in een aantal van deze zaken meer dan 1 additioneel wetsartikel ten laste 
werd gelegd.  
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Tabel 8 maakt duidelijk dat cybercrime in enge zin soms gepaard gaat met wetsartikelen die 
vermogenscriminaliteit weerspiegelen (oplichting, diefstal, witwassen), alsmede geweldsdelicten 
(belediging, bedreiging, smaad). Uit deze artikelen valt niet op te maken in welke gevallen het gaat 
om cybercrime in ruime zin (waarbij ICT als ondersteuning wordt gebruikt bij anderszins traditionele 
criminaliteit), of traditionele criminaliteit. Beiden zijn mogelijk in bovenstaande gevallen; het 
suggereert in ieder geval dat combinaties van cybercrime in enge zin en ruime zin kunnen 
voorkomen. Voor bovenstaande categorie cyberdelicten (cybercrime in enge zin) valt wel te 
concluderen dat dit in een minderheid van de stafzaken het geval zal zijn: bijna driekwart van de 
strafzaken in deze categorie bevatte alleen een wetsartikel dat cybercrime in enge zin 
vertegenwoordigt. 

 

Tabel 8 
Overige wetsartikelen die werden aangetroffen in 25,5 % van de strafzaken waarin jeugdige 
verdachten cybercrime in enge zin ten laste is gelegd. 
Wetsartikel Aantal 
SR 137E/1/1 (openbaar maken van uitlating die beledigend is of aanzet tot discriminatie, geweld of 
haat van anderen op basis van ras, geloofsovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap 

1 
 

SR 138A/1/A SR 138A/1/B SR 138A/1/C SR 138A/1/D SR 138A/2 (hacken) 5 
SR 140/1 (openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen) 1 
SR 141/1 (openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen) 3 
SR 261/1 (smaad: iemand eer of goede naam aanranden) 2 
SR 261/1 SR 262/1 (smaadschrift: smaad dmv afbeeldingen of geschriften) 2 
SR 285/1 (bedreiging met geweld) 1 
SR 285B/1 (belaging: stelselmatig opzettelijk inbreuk maken op een anders persoonlijke levenssfeer 
om te dwingen of vrees aan te jagen) 

2 

SR 311/1/4 (diefstal door twee of meer verenigde personen) 2 
SR 311/1/5 (diefstal door braak, verbreking of inklimming) 4 
SR 266/1 (eenvoudige belediging niet zijnde smaad of smaadschrift) 6 
SR 420BIS/1/B (witwassen door voorwerp afkomstig uit een misdrijf) 1 
SR 189/1/1 (verbergen of helpen te ontkomen van een schuldige of verdachte van een misdrijf) 1 
SR 326 (oplichting) 1 

 

Produceren en verspreiden van seksueel beeldmateriaal (kinderpornografie; art. 240b) 

Van de 143 jeugdzaken die werden aangetroffen in de periode 2006 tot en met 2011 waarin 
kinderpornografie ten laste is gelegd, was dit in 106 gevallen daarvan ook het enige ten laste gelegde 
(74,1 %). In een minderheid van de zaken (37 zaken; 25,9 %) werd ook minimaal 1 ander wetsartikel 
ten laste gelegd. 
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Tabel 9 
Andere wetsartikelen die werden aangetroffen in 25,9 % van de strafzaken waarin jeugdige 
verdachten kinderpornografie ten laste is gelegd. 
Wetsartikel Aantal 
SR 141/1 (openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen) 1 
SR 141/1 SR 141/2/2 ( (openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen 
met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg) 

1 

SR 242 (verkrachting) 3 
SR 244 (seksueel binnendringen van personen onder de 12 jaar) 3 
SR 245 (seksueel binnendringen van personen tussen 12 en 16 jaar) 4 
SR 246 (ander dwingen (tot dulden) van ontuchtige handelingen) 3 
SR 247 (ontuchtige handelingen met personen jonger dan 16 jaar of met verminderd 
weerbare personen) 

2 

SR 248A (via misleiding of misbruik personen jonger dan 18 jaar bewegen tot het plegen of 
dulden van ontuchtige handelingen) 

2 

SR 310 (diefstal) 2 
SR 311/1/4 (diefstal door twee of meer verenigde personen) 2 
SR 317/1 (afpersing) 2 
SR 138A/1/A (hacken) 1 
SR 138A/1/A SR 138A/1/B SR 138A/1/C SR 138A/1/D (hacken) 1 
SR 139C/1 het aftappen of opnemen van gegevens (afluisteren) 1 
SR 139D/2/A (het ter beschikking stellen of voorhanden hebben van technische 
hulpmiddelen of toegangscodes bedoeld om het binnendringen van een geautomatiseerd 
werk, belemmeren van toegang of aftappen te plegen ) 

1 

SR 248E (grooming) 1 
SR 261/1 SR 261/2 (smaad / smaadschrift)  3 
SR 266/1 (eenvoudige belediging niet zijnde smaad of smaadschrift) 2 
SR 284/1/1 (door (bedreiging met) geweld een ander dwingen iets te doen, niet te doen, te 
dulden 

1 

SR 285/1 (bedreiging met geweld) 5 
SR 300/1 SR 300/2 (mishandeling, met zwaar lichamelijk letsel) 2 
SR 318/1 (afdreiging: door bedreiging met smaad / smaadschrift of bekendmaking geheim 
een ander dwingen iets af te geven, aan te gaan of ter beschikking te stellen 

1 

WWM 26/1 (voorhanden hebben van wapens of munitie van de categorieën II en III)  1 
SR 240/1 (aanbieden of tentoon stellen van een afbeelding of voorwerp dat 
aanstotelijkheid is voor de eerbaarheid 

1 

SR 240A (aanbieden van schadelijke afbeelding aan personen jonger dan 16 jaar)  1 
WWM 13/1 (vervaardigen, voorhanden hebben van, transformeren, etc. van wapens van 
categorie I) 

2 

 
 
Tabel 9 toont diverse wetsartikelen die voorkomen in combinatie met kinderpornografie in 
strafzaken met jeugdige verdachten. Ook hier kan het gaan om vermogens- (diefstal) of 
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geweldscriminaliteit (bedreiging, belediging, zware mishandeling), hoewel de laatste categorie veel 
vaker voorkomt in bovenstaande gevallen dan vermogenscriminaliteit. Daarnaast valt op dat 
verschillende wetsartikelen zedendelicten representeren (verkrachting, seksueel binnendringen van 
minderjarigen, dwingen ontuchtige handelingen te plegen).  

Dit alles maakt duidelijk dat het kinderpornografie (het produceren en verspreiden van seksueel 
beeldmateriaal) onder jongeren gepaard kan gaan met (ernstig) geweld. Kinderpornografie valt 
onder cybercrime in ruime zin, hetgeen bij een aantal van de net besproken wetsartikelen ook het 
geval zou kunnen zijn (als daarbij het gebruik van ICT middelen als ondersteuning is gebruikt).  

Tabel 9 bevat slechts vier wetsartikelen die betrekking hebben op cybercrime in enge zin (artikelen 
138A en 139C en 139D; hacken, aftappen of opnemen van digitale gegevens), en het aantal 
geregistreerde gevallen per wetsartikel is laag. De combinatie van kinderpornografie met cybercrime 
in enge zin blijkt dus zeer zelden voor te komen in de aangetroffen strafzaken. 

Vervalsing van pinpas of waardekaart (art. 232) 

In totaal werden 19 zaken aangetroffen met jeugdige verdachten die vervalsing van pinpas of 
waardekaart ten laste was gelegd; in 13 daarvan (68,4 %) was dat ook het enige ten laste gelegde 
feit. De overige 6 zaken (31,6 %) waarin wel additionele wetsartikelen werden aangetroffen vallen als 
volgt uiteen: 

Tabel 10 
Overige wetsartikelen die werden aangetroffen in 31,6 % van de strafzaken waarin jeugdige 
verdachten vervalsing van pinpas of waardekaart ten laste is gelegd. 
Wetsartikel Aantal 
SR 234 (stoffen, gegevens of voorwerpen voorhanden hebben bestemd voor vervalsing) 1 
SR 310 (diefstal)  1 
SR 311/1/5 (diefstal door braak, verbreking of inklimming) 1 
SR 326 (oplichting) 4 
SR 140/1 (openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen) 1 

 

Het wekt geen verbazing dat de meeste van bovenstaande, additionele wetsartikelen betrekking 
hebben op vermogenscriminaliteit (diefstal, oplichting). In geen enkel geval is er sprake van een 
wetsartikel dat cybercrime in enge zin representeert; de combinatie vervalsing van pinpas of 
waardekaart (cybercrime in ruime zin) en cybercrime in enge zin doet zich dus niet voor in de 
aangetroffen jeugdzaken. 
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  Combinaties van cybercriminaliteit in Rechtspraak.nl 

Uit rechtspraak.nl komt naar voren dat er in de 47 zaken 46 strafbare feiten voorkomen die opgevat 
kunnen worden als cybercriminaliteit in ruime zin en 10 feiten als cybercriminaliteit in enge zin (zie 
Tabel 11). Combinaties van cybercriminaliteit in ruime en enge zin binnen dezelfde zaak komen 
echter nauwelijks voor.   

Tabel 11 
Type en aantallen cyberdelicten in 47 uitspraken op Rechtspraak.nl waarin sprake was van 
cybercriminaliteit door jeugdige verdachten 

Type cyberdelict Aantal 
Cybercriminaliteit in ruime zin 46 
Kinderporno, verspreiden van pornografisch materiaal 13 
Online bedreiging 10 
Mishandeling 9 
Filmpjes/foto’s plaatsen  5 
Mensenhandel 1 
Diefstal van virtueel amulet 3 
 sexting 2 
Afpersing 2 
Phishing 1 
  
Cybercriminaliteit in enge zin 10 
DDoS-aanval 6 
Hacken 4 

 
In uitspraken van zaken waarin sprake is van cybercrime in enge zin is er vooral sprake van DDoS-
aanvallen op bedrijven en overheid en deze zijn niet in combinatie met cybercriminaliteit in ruime 
zin. In uitspraken van zaken waarin sprake is van cybercrime in enge zin is er vooral sprake van DDoS-
aanvallen op bedrijven en overheid en deze zijn niet in combinatie met cybercriminaliteit in ruime zin 
of offline criminaliteit gepleegd. In vier zaken is er sprake van hacken, waarbij de daders het account 
van een virtueel spel van het slachtoffer hacken en daarna tevens dit slachtoffer bedreigen en 
geweld hebben gebruikt. Dit laatste zou een combinatie van cybercrime in enge en ruime zin 
genoemd kunnen worden.  

In het merendeel van de zaken met cybercriminaliteit in ruime zin werd internet gebruikt door 
jongeren om vervolgens mensen af te persen of te bedreigen zodat zij wat van het slachtoffer gedaan 
konden krijgen. Zoals in zaaknummer BP6958. Hierin hebben drie jeugdige verdachten via een 
chatbox een afspraak gemaakt met het slachtoffer en hem vervolgens afgeperst met het feit dat hij 
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strafbaar was9 en daarom geld moest betalen om het geheim te houden. Maar ook dat zij dreigen 
om via internet seksueel getinte foto’s te gaan verspreiden. In deze zaak werd echter geen 
cybercriminaliteit in enge zin aangetroffen. 

 

  Combinaties van cybercriminaliteit in de interviews 

De geïnterviewden beschouwen cybercriminaliteit in enge en ruime zin duidelijk als twee gescheiden 
vormen van cybercriminaliteit; er komen uit de eerste ronde van interviews geen concrete 
voorbeelden naar voren van jongeren die combinaties van deze vormen hebben gepleegd. Over 
cybercriminaliteit in enge en ruime zin worden ook verschillende dingen opgemerkt: 

Bij een aantal geïnterviewden bestaat de indruk dat jongeren zich minder bezig lijken houden met 
cybercriminaliteit in enge zin dan in ruime zin. Een geïnterviewde werkzaam bij het OM bestrijdt dit 
echter; volgens hem is de “criminele dienstverlening” (i.e. diensten die door anderen worden 
aangeboden om cybercriminaliteit in enge zin te plegen) zo alom vertegenwoordigd dat de drempels 
om cybercriminaliteit in enge zin te plegen veel lager zijn geworden. Vormen van cybercriminaliteit in 
enge zin die wel in verband worden gebracht met jongeren zijn volgens geïnterviewden uit de IT- en 
opsporingssector hacken, het plaatsen van een botnet en phishing. Volgens één van de 
respondenten uit de IT sector spelen jongeren vooral een rol in het zijn van “katvangers” op 
schoolpleinen: “Zo lenen zij bijvoorbeeld een pinpas van een ander om vervolgens geld te stelen dat 
gedaan wordt door iemand die de digitale wereld snapt. Dit is een nieuwe vorm van criminaliteit 
onder de jeugd die onder de oppervlakte zit en je alleen ziet als je er ook in zit. Er is geen fysieke 
afdruk van die criminaliteit.” 

 Jongeren houden zich volgens de geïnterviewden daarentegen op veel grotere schaal bezig met 
vormen van cybercriminaliteit in ruime zin. Naast het produceren en verspreiden van seksueel 
beeldmateriaal ( sexting) en cyberpesten werden door de respondenten nog genoemd “grooming”, 
bedreiging, virtuele diefstal en veilingfraude. Daarbij wordt opgemerkt dat het lastig is om inzicht te 
krijgen in sommige vormen van cybercriminaliteit in ruime zin, zoals bijvoorbeeld “grooming”. Men 
heeft de indruk dat dit veel gebeurt maar als slachtoffers niet in het spel trappen dan wordt het voor 
de politie niet zichtbaar. Bij meerdere geïnterviewden bestaat de indruk dat het probleem groter is 
dan het nu lijkt.  

Volgens een geïnterviewde die veel met jongeren werkt in het na-traject bestaan er eigenlijk twee 
verschillende vormen van cybercriminaliteit in ruime zin. Allereerst gaat het om het verspreiden van 

9 Mogelijk omdat de afspraak seksueel van aard was 
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pornografische of intieme beelden. Het delict is elektronisch en de computerhandeling is ook direct 
aanleiding tot aangifte. Bijvoorbeeld: “Een jongen heeft naaktfoto’s van zijn ex op internet gezet 
vanwege woede dat het uit is.” Daarnaast betreft het bijvoorbeeld escalatie van online conflicten die 
daarna offline worden voortgezet. Een voorbeeld hiervan is een ruzie tussen twee meisjes die zich 
eerst op Facebook afspeelt en zich daarna naar de fysieke wereld verplaatst en daar tot mishandeling 
leidt. 

In de tweede mailronde is de geïnterviewden specifiek gevraagd of zij concrete cases kenden waarin 
werd gehackt door jongeren, en met welke andere vorm(en) van cybercriminaliteit dit dan gepaard 
ging (zie inleiding). Dit naar aanleiding van het onderzoek Verkenning cybercrime in Nederland 2009 
van Leukfeldt en collega’s (2010), waarin werd geconstateerd dat hacken vaak in combinatie 
optreedt met cybercrime in enge zin, vermogenscriminaliteit of interpersoonlijke conflicten onder 
jongeren en volwassenen. In het huidige onderzoek beantwoordden vier (van de 13) geïnterviewden 
deze vraag; met uiteenlopende antwoorden (hacken voor financieel gewin, om het profiel aan te 
passen zodat er een negatiever beeld ontstaat van het slachtoffer, of “ik herken dat beeld niet in de 
mij bekende gevallen”). Het is daardoor lastig concrete conclusies te verbinden aan deze 
antwoorden.  

3.3. Daderprofielen  
 

Algemeen beeld 

Het algemene beeld dat uit de verschillende bronnen naar voren komt is dat er geen homogeen, 
onderscheidend profiel te schetsen valt van jongeren die cybercriminaliteit plegen. In veel opzichten 
wijken zij ook niet af van jongeren die offline criminaliteit plegen. Zo worden er in de zelfrapportage 
studies en de geregistreerde cybercriminaliteit in de OBJD van het WODC een aantal verbanden 
gevonden onder jongeren die cybercriminaliteit plegen die erg gangbaar zijn binnen de criminologie 
voor jeugdigen. Het merendeel van de onderzochte cyberdelicten (e.g. online bedreiging, 
veilingfraude, virtuele diefstal, produceren en verspreiden van seksueel beeldmateriaal), wordt 
bijvoorbeeld vaker door jongens gepleegd dan door meisjes. Cyberpesten vormt hierop een 
uitzondering (zie Kerstens & Stol, 2012; p. 95). Verder neemt de mate waarin cybercriminaliteit 
wordt gepleegd toe tussen het 12e en 17e levensjaar. Net als bij offline criminaliteit (e.g. Wittebrood 
& Van Wilsem, 2000), wordt ook bij de onderzochte cyberdelicten een relatie gevonden tussen 
slachtoffer- en daderschap: voormalige slachtoffers zijn ook vaker daders van cyberpesten, 
veilingfraude en virtuele diefstal. Jongeren die aangeven eerder vervelende seksuele vragen en/of 
verzoeken te hebben gehad, rapporteren ook vaker dat zij zelf seksueel beeldmateriaal produceren.  
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Ook de motieven die worden genoemd voor het plegen van virtuele diefstal en cyberpesten klinken 
bekend: voor de lol, om terug te pesten (in het geval van cyberpesten), of wraak te nemen, of vanuit 
financieel motief (in het geval van virtuele diefstal) (Kerstens & Stol, 2012).  

De geïnterviewden beamen dat er moeilijk een prototype cyberdader valt te schetsen; zij wijzen op 
het feit dat cybercriminaliteit steeds toegankelijker wordt doordat steeds meer mensen internet 
hebben en dit intensief gebruiken. Daardoor komen zij vermoedelijk in toenemende mate overeen 
met de diverse populatie van daders van meer traditionele vormen van criminaliteit.  

Zo bezien lijken jeugdige daders van cybercriminaliteit weinig ongebruikelijke kenmerken te hebben. 
Toch vallen er op basis van het huidige onderzoek enkele factoren te noemen die specifiek van 
belang zijn bij het plegen van cybercriminaliteit. Zoals in de inleiding uiteengezet, kunnen jongeren 
zich in cyberspace psychologisch minder geremd voelen dan offline, hetgeen het plegen van 
cybercriminaliteit in de hand kan werken (Suler, 2004). Het onderzoek van Kerstens en Stol (2012) 
bevestigt dit idee: jongeren die zich online ongeremder voelen, en gemakkelijk persoonlijke 
informatie durven vrij te geven op internet rapporteren ook vaker daders te zijn van veilingfraude, 
virtuele diefstal, cyberpesten en het maken en verspreiden van seksueel beeldmateriaal.  

Uit de geregistreerde cybercriminaliteit komt naar voren dat jeugdige cyberverdachten vaker dan 
jeugdige verdachten in de algehele populatie in Nederland zijn geboren (bij alle verdachten 
cybercrime in enge zin [hacken, vernieling van digitale gegevens van particulieren door 
computervirussen] was Nederland het geboorteland). Daarnaast onderscheiden jeugdige 
cyberverdachten zich qua criminele carrière: een groter deel is first offender en een veel groter deel 
blijft na de strafzaak in de OBJD op het rechte pad dan in de algehele populatie van jeugdige 
verdachten in Nederland.  

  Daderprofielen in de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit  

Van der Broek en collega’s onderzochten het verband tussen sekse, herkomstgroep (autochtoon of 
allochtoon), leeftijd en het plegen van offline (o.a. gewelds- en vermogensdelicten, vernielingen) en 
online antisociaal gedrag (illegaal downloaden van muziek en software en online bedreiging).10 Zowel 
geslacht als leeftijd vertoonde het (volgens de literatuur) verwachte verband met het rapporteren 
van zowel online als offline antisociaal gedrag: jongens doen dat vaker dan meisjes, en de prevalentie 
neemt toe tussen het 10 en 17e levensjaar. De herkomstgroep van de jongeren hing niet samen met 
beide vormen van antisociaal gedrag.  

10 Het verband tussen virussen verspreiden en deze achtergrondkenmerken werd niet onderzocht, vanwege het lage aantal 

jongeren dat aangaf virussen verspreid te hebben (n = 17).  
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Wanneer werd ingezoomd op jongeren die alleen online antisociale gedragingen rapporteerden (en 
geen offline antisociaal gedrag), waren geen verschillen zichtbaar tussen jongens en meisjes of 
tussen jongeren met verschillende leeftijden. Echter, gezien de zeer lage aantallen jongens en 
meisjes die alleen online antisociale gedragingen rapporteerden is het volgens Van der Broek en 
collega’s niet verwonderlijk dat er geen verschillen op achtergronden werden gevonden.   

  Daderprofielen in het Zelfrapportage-onderzoek “Jongeren en cybersafety”  

Ook in het onderzoek van Kerstens en Stol vertoonden het profiel van de jongeren die aangaven 
cybercriminaliteit te plegen veel overeenkomsten met kenmerken van jeugdige daders van 
traditionele (offline criminaliteit) uit de literatuur. Het onderzoek bood echter ook zicht op enkele 
kenmerken die specifiek op gaan voor het plegen van cybercriminaliteit; dat wordt hieronder 
uiteengezet.  

De kenmerken sekse en leeftijd vertoonden het ‘traditionele’ verband met het plegen van virtuele 
diefstal, veilingfraude en het maken en verspreiden van seksueel beeldmateriaal: jongens doen dat 
vaker dan meisjes, en naarmate jongeren ouder worden rapporteren zij vaker dergelijke 
cybercriminaliteit. Een uitzondering op dit patroon in het onderzoek van Kerstens en Stol vormt 
cyberpesten: daar werd geen sekseverschil gevonden. Jongens rapporteerden dat in even sterke 
mate als meisjes. Cyberpesten werd wel vaker gerapporteerd naarmate de leeftijd van de jongeren 
toenam.  

Ook bleek er een duidelijke relatie te bestaan tussen slachtoffer- en daderschap van 
cybercriminaliteit in dit onderzoek: voormalige slachtoffers zijn ook vaker daders van cyberpesten, 
veilingfraude en virtuele diefstal. Jongeren die aangaven eerder vervelende seksuele vragen en/of 
verzoeken te hebben gehad, rapporteerden ook vaker dat zij zelf seksueel beeldmateriaal 
produceren. Ook deze relatie is niet nieuw in de literatuur: relaties tussen slachtoffer- en daderschap 
werden bijvoorbeeld ook aangetroffen bij jongeren en offline geweld in Nederland (Wittebrood & 
Van Wilsem, 2000).  

Enkele andere risico- en beschermende factoren die in de literatuur van belang worden geacht bij het 
plegen van criminaliteit onder jongeren, speelde in het onderzoek van Kerstens en Stol ook een 
belangrijke rol. Een goede band met de ouders wordt verondersteld als een beschermende, 
remmende factor te werken op het plegen van (traditionele) criminaliteit (Hirschi, 1969). Deze 
variabele remde in het onderzoek van Kerstens en Stol alle onderzochte vormen van 
cybercriminaliteit: virtuele diefstal, veilingfraude, cyberpesten en het maken en verspreiden van 
seksueel beeldmateriaal. De invloed van twee factoren (lage zelfcontrole, en relaties met deviante 
vrienden) die in de inleiding verondersteld werden van grote invloed te zijn op het plegen van 
cybercriminaliteit, werden deels bevestigd door het zelfrapportage onderzoek. Een lage zelfcontrole 
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voorspelde een grotere betrokkenheid bij het merendeel van de onderzochte cyberdelicten, maar er 
werd geen consistent bewijs gevonden voor de invloed van relaties met (deviante) vrienden.  

De motieven die jongeren rapporteerden voor het plegen van virtuele diefstal en cyberpesten zijn 
ook onderzocht. Voor wat betreft virtuele diefstal, geven jongeren aan dat ze: het wel grappig vinden 
(28,5 %), omdat ze het virtuele goed wilden hebben (26,2 %), of omdat ze er geld mee konden 
verdienen (18,2 % ); wraak (12,1 % ) en pesten (3,8 % ) komen minder vaak voor. Jongeren konden 
meerdere motieven aangeven (zie Figuur 3).  

 

Figuur 3 
Motieven voor virtuele diefstal (in procenten; n = 642 jongeren; 8 – 21 jaar) 
 

Als motieven voor pestgedrag geeft 34,2 % aan dit voor de lol te doen, 31,3 % doet dit om terug te 
pesten, en 28,3 % om wraak te nemen; deze laatste twee motieven bevestigen dat daderschap en 
slachtofferschap van cyberpesten in sterke mate verweven zijn. Verder komt als motief voor dat 
vrienden/vriendinnen dat ook doen (5,4 % ), jaloezie (4,6 % ), en dat ze vinden dat het slachtoffer het 
heeft uitgelokt, dat ze het opnemen voor iemand anders, of dat ze het slachtoffer niet mogen 
(samen 24,2 %; categorie “Anders” in Figuur 4). Jongeren konden hier meerdere motieven aangeven. 
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Figuur 4 
Motieven voor cyberpesten onder jongeren die zelf aangeven dit als pesten te zien (in procenten; n 
= 240 jongeren; 8 – 21 jaar) 
 

Het onderzoek van Kerstens en Stol toont echter ook de invloed van enkele daderkenmerken die 
specifiek gelden voor het plegen van cybercriminaliteit, en niet voor offline criminaliteit. Dit komt 
omdat deze factoren samenhangen met hoe men zich voelt en gedraagt online; het betreft hier dan 
de psychologische disinhibitie die kan plaatsvinden in cyberspace, zoals uiteengezet in de inleiding 
(e.g. Joinson, 2007; Lapidot-Lefler & Barak, 2011; zie ook Suler, 2004). Kerstens en Stol (2012) laten 
zien dat dergelijke inhibitie van voorspellende waarde is voor cybercriminaliteit: jongeren die 
rapporteren zich online ongeremder te voelen (dan offline), en gemakkelijker persoonlijke informatie 
durven vrij te geven op internet rapporteren ook vaker daders te zijn van veilingfraude, virtuele 
diefstal, cyberpesten en het maken en verspreiden van seksueel beeldmateriaal. De invloed van deze 
factoren is opvallend, aangezien de hierboven besproken kenmerken (sekse, leeftijd, 
slachtofferschap, band met ouders, zelfcontrole, band met vrienden) in dezelfde analyses waren 
opgenomen. Dit impliceert dat naast de invloed van deze kenmerken, deze ‘disinhibitie’ kenmerken 
een meerwaarde hebben in het onderscheiden van jongeren van cybercriminaliteit.   

0

5

10

15

20

25

30

35

Voor de lol

Terugpesten

Wraak nemen

Vrienden doen het ook

Jaloezie

Anders



74 

 

 

 

 

 

  Daderprofielen in de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie 

Voor de kenmerken van de jeugdige verdachten van cybercriminaliteit zoals die staan geregistreerd 
in de OBJD van het WODC geldt eenzelfde verhaal: voor een groot deel hebben die verdachten 
hetzelfde profiel als andere jeugdige verdachten in Nederland. Op enkele punten echter wijken de 
kenmerken af. De overeenkomsten en verschillen worden hieronder beschreven.  

In tabel 12 zijn de persoons- en zaakkenmerken (waaronder kenmerken van de criminele carrière) 
weergegeven van de 272 uitgangszaken die zijn aangetroffen in de periode tussen 2006 en 2011, 
waarin sprake is van jeugdige verdachten die een cyberdelict ten laste zijn gelegd. Daarnaast zijn 
dezelfde kenmerken ook apart weergegeven voor uitgangszaken waarin sprake was van cybercrime 
in enge zin (106 zaken) en cybercrime in ruime zin (166 zaken). Tot slot zijn deze kenmerken afgezet 
tegen de persoons- en zaakkenmerken van alle jeugdige daders in Nederland in de periode 2006-
2009, voor zover die afgeleid konden worden uit het laatste Recidivebericht van de de 
Recidivemonitor van het WODC (Wartna, Tollenaar, Blom, Verweij, Alberda & Essers, 2012).11 Deze 
laatste toevoeging maakt het mogelijk het profiel van jeugdige cyberverdachten af te zetten tegen 
het algemene profiel van jeugdige verdachten van crimineel gedrag in Nederland.  

Tabel 12 maakt duidelijk dat in het merendeel van deze jeugdcyberzaken verdachten van het 
mannelijke geslacht zijn; een minderheid is vrouwelijk. Deze verdeling is vergelijkbaar met de man-
vrouw verhouding onder alle jeugdige daders in Nederland in de tabel. De gemiddelde leeftijd van de 
cyberverdachten is ruim 15 jaar; deze wijkt eveneens nauwelijks af van de gemiddelde leeftijd van 
alle jeugdige verdachten in Nederland. Ook de verdeling van de jeugdige cyberverdachten over de 
verschillende leeftijdscategorieën komt overeen met de algehele populatie van jeugdige verdachten. 
Zo is een minderheid 12 of 13 jaar oud ten tijde van het plegen van het cyberdelict’ het merendeel 
van de verdachten is tussen de 14 en 18 jaar oud, waarbij de 17-jarige verdachten het grootste 
aandeel vormen.  

Op enkele andere kenmerken onderscheiden de jeugdige cyberverdachten zich van de algehele 
populatie. Opvallend is dat de jeugdige verdachten van cybercriminaliteit bijna uitsluitend van 
Nederlandse afkomst zijn; bij de strafzaken met cybercrime in enge zin zijn zelfs alle jeugdige daders 
in Nederland geboren. Dit patroon wijkt af van de algehele populatie, waarin ruim 13 % van de 
verdachten in een ander land dan Nederland is geboren. Ook in termen van de afdoening die volgde 
op de strafzaak van de verdachten zijn er verschillen. Bij ruim een kwart van de afdoeningen die 
volgde op een strafzaak met cybercriminaliteit volgde geen straf of werd er geseponeerd; dit 
percentage ligt beduidend lager in de algehele populatie van jeugdige verdachten. Bij een aanzienlijk 

11 De persoons- en zaakkenmerken van alle jeugdige daders in Nederland in 2010 en latere jaren waren ten tijde van het 

schrijven van dit rapport nog niet gepubliceerd door de Recidivemonitor van het WODC. 
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groter deel van de strafzaken in de algehele populatie (60,3 %) werd een werkstraf opgelegd dan bij 
de strafzaken met jeugdige verdachten van cybercrime (40,1 %).  

Tot slot zijn er opmerkelijke verschillen als wordt gekeken naar kenmerken van de criminele 
carrières. Een veel groter deel van de jeugdige verdachten van cybercriminaliteit is first offender 
(83,8 %) dan onder de algehele populatie (67,4 %). Een veel groter deel van de jeugdige verdachten 
van cybercriminaliteit blijft in de daaropvolgende jaren ook op het rechte pad (71,7 %) vergeleken 
met de algehele populatie van jeugdige verdachten (47,5 %). Opvallend daarbij is ook dat deze 
jeugdige verdachten van cybercriminaliteit slechts in geringe mate eerder cybercriminaliteit hebben 
gepleegd (5,3 %), en dat in het vervolg van hun carrière ook slechts sporadisch lijken te doen (1,2 %; 
zie Tabel 12).  

Kortom: jeugdige verdachten van geregistreerde cybercriminaliteit onderscheiden zich doordat zij 
vaker in Nederland zijn geboren en een geringere criminele carrière hebben dan jeugdige verdachten 
in de algehele populatie.  
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Tabel 12 
Persoons- en zaakkenmerken van strafzaken waarin cyberdelict ten laste is gelegd in de periode 
2006-2011, vergeleken met alle strafzaken met jeugdige daders in Nederland in de periode 2006-
2009 (getallen betreffen percentages, tenzij anders aangegeven; bron: OBJD). 
 Strafzaken met cyberdelict Alle strafzaken 

met jeugdige 
daders  

(n = 95.669) Kenmerken 

Enge zin 
(n = 106) 

Ruime zin 
(n = 166) 

Totaal 
(n =272) 

Sekse in uitgangszaak         
Vrouw / Man 17,0 / 83,0 11,4 / 88,0 13,6 / 86,0 18,7 / 81,3 

Leeftijd bij plegen feiten in uitgangszaak M=15,11; 
SD=1,49 

M=15,65; 
SD=1,33 

M=15,44; 
SD=1,42 M=15,46 

12 jaar 3,8 1,2 2,2 2,6 
13 jaar 10,4 5,4 7,4 7,8 
14 jaar 17,9 15,1 16,2 14,5 
15 jaar 31,1 18,1 23,2 19,7 
16 jaar 11,3 27,7 21,3 23,9 
17 jaar 18,9 28,9 25,0 31,4 
18 jaar 3,8 3 3,3 ng 
Geboorteland         
Nederland 100 92,8 95,6 86,7 
Marokko 0 0,6 0,4 1,2 
Suriname 0 0,6 0,4 1,0 
Overige westerse landen 0 6 3,7 3,4 
Overige niet- westerse landen 0 0 0 6,0 
Aantal vorige strafrechtelijke contacten in de 
uitgangszaak 

M=0,26; 
SD=0,80 

M=0,38; 
SD=1,24 

M=0,33; 
SD=1,09 ng 

0 85,8 82,5 83,8 67,4 
1 of 2  10,4 13,2 12,1 25,0 
3 of 4  2,8 2,4 2,6 5,2 
5 of meer 0,9 1,8 1,5 2,4 
Cybercrime-wetsartikelen in vorige strafrechtelijke 
contacten?         

Ja / Nee 8,1 / 91,9 3,5 / 96,5 5,3 / 94,7 ng / ng 
Aantal strafrechtelijke contacten NA uitgangszaak 
(recidive)         

0 68,0 74,1 71,7 47,5 
1 of 2  19,8 21,1 20,6 

52,5 3 of 4  7,0 3,4 4,8 
5 of meer 5,2 1,4 2,9 
Cybercrime-wetsartikelen in recidive contacten?         
Ja / Nee 1,8 / 98,2 0,8 / 99,2 1,2 / 98,8 ng / ng 
Type afdoening in uitgangszaak         
Vrijheidsbeperkende maatregel 0 1,2 0,7 ng 
onvw. Vrijheidsstraf 1,9 6,6 4,8 5,4 
Leerstraf 5,7 14,5 11,0 10,2 
Werkstraf 48,1 34,9 40,1 60,3 
vw. Vrijheidsstraf 0,9 2,4 1,8 1,5 
Geldstraf 4,7 7,2 6,3 11,2 
Overige transactie of transactie onbekend 3,8 1,2 2,2 ng 
Geen straf/maatregel / beleidssepot 9,4 16,3 13,6 7,2 
Technische uitspraak 5,7 1,2 0,7 ng 
Technisch sepot 17 9,6 12,5 ng 

Noot. Ng = niet gegeven in factsheet Wartna en collega’s (2012).
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  Daderprofielen in de interviews  

Allereerst stelt het merendeel van de geïnterviewden dat het moeilijk is een prototype dader vast te 
stellen. Bijna iedereen heeft beschikking over Internet, en cybercriminaliteit is steeds toegankelijker 
geworden; de toegenomen heterogeniteit van de groep daders die dat tot gevolg heeft gehad maakt 
het moeilijk deze te typeren. Daarnaast is een reden dat de meeste geïnterviewden in zeer beperkte 
mate eigen ervaringen hebben met minderjarige daders van cybercriminaliteit. Ook bij de vragen 
over het profiel van jeugdige cyberdaders baseerden de geïnterviewden zich daardoor vooral op 
indirecte informatie, indrukken, en het algemene beeld van daders.  

Een geïnterviewde uit de IT-sector stelt dat “Veel daders van cybercriminaliteit uit mooie gezinnen 
komen, maar er is een kloof tussen ouder en kind.” Volgens een OM-medewerker is het echter vooral 
betrokkenheid van ouders bij het internetgebruik van hun kinderen dat kan voorkomen dat ze online 
crimineel gedrag gaan vertonen. 

Daarnaast komt bij alle geïnterviewden naar voren dat daders van cybercriminaliteit in enge zin 
mogelijk licht autistische trekken vertonen of emotioneel onderontwikkeld zijn. Volgens een 
medewerker van het OM gaat het vaak om jongens die zichzelf op hun zolderkamertje afzonderen, 
met zelfgemaakte apparatuur actief zijn, en geen sterk sociaal leven leiden. Volgens sommigen gaat 
het echter veel te ver om te stellen dat het altijd ‘einzelgängers’ zijn die cybercriminaliteit in enge zin 
plegen; zo komen er volgens geïnterviewden uit de IT-, opsporing- en justitiële sector ook jongeren 
naar voren die wel vrienden hebben, maar dit is dan wel een kleine groepje vrienden. Vaak (niet 
altijd) doen deze jongeren het ook wat minder goed op straat. 

Verder zijn opleidingsniveau en de intensiteit van internetgebruik van belang bij het plegen van 
cybercriminaliteit. De (beperkte) ervaring leert dat jongeren die cybercriminaliteit in ruime zin plegen 
vaak een lager opleidingsniveau hebben dan zij die cybercriminaliteit in enge zin plegen. 

Verder is de intensiteit van gebruik en de algemene computerkennis bij jongeren die 
cybercriminaliteit in enge zin plegen ook hoger. Daarentegen hoeft, volgens een geïnterviewde die in 
de opsporingssector werkt, het kennisniveau van jongeren die cybercriminaliteit in enge zin plegen 
niet altijd heel hoog te zijn, denk bijv. aan de Anonymous Groep. Dit sluit aan bij de opmerkingen van 
één van de OM-medewerkers, die er op wijst dat er wat betreft de rol van technische kennis [op 
informaticagebied] een ontwikkeling gaande is. In het verleden waren daders inderdaad vaak 
mensen met specifieke kennis en vaardigheden. Tegenwoordig echter is het veel gemakkelijker een 
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beroep te doen op kennis en vaardigheden van zogenaamde “criminele dienstverlening” op het 
internet, en zodoende cybercriminaliteit te gaan plegen. 

Bij het vergelijken tussen jongeren die offline criminaliteit plegen en zij die dat online doen is er een 
duidelijk verschil in het type jongere stellen geïnterviewden uit de opsporingssector: “Voor offline 
criminaliteit moet je wat stoerder en agressiever zijn.” Geïnterviewden uit de wetenschap 
daarentegen stellen dat: “Het feit dat het internet er is verplaatst alleen de criminaliteit, maar maakt 
de dader niet anders” en “Internet verlaagt alleen de drempel en maakt het makkelijker om het te 
doen.” Dit sluit aan bij het idee van de eerder uiteengezette psychologische disinhibitie die kan 
plaatsvinden online (Suler, 2004). De respondenten zijn het wel met elkaar eens dat zij die offline 
delicten plegen ook misdaden via internet plegen maar andersom gebeurt dit niet snel vanwege de 
hogere drempel bij offline delicten. 

Milieu, afkomst, en etniciteit speelt in de ervaring van één van de OM-medewerkers geen rol van 
betekenis bij cybercriminaliteit in enge zin. 

Met betrekking tot de motivatie van daders van cybercriminaliteit wordt door de geïnterviewden 
aangegeven dat hun indruk is dat jongeren het doen vanuit een veelheid van motieven, waaronder: 
stoer zijn/doen. jezelf willen bewijzen, respect verkrijgen en vrienden maken (spelen vooral een rol 
bij online bedreiging, cyberpesten, en hacken volgens geïnterviewden), en experimenteren met 
seksuele behoefte (maken en verspreiden van seksueel beeldmateriaal). Ook plegen jongeren 
cybermisdaden uit verveling of baldadigheid (bij virtuele diefstal en cyberpesten). Een medewerker 
van het OM geeft aan dat de specifieke motieven voor cybercriminaliteit in enge zin betrekking 
hebben op het willen uitdragen van een boodschap (zoals bij Anonymous) en geldelijk gewin, maar ook het 
verkrijgen van status en het zoeken van spanning. Opvallend was dat het merendeel van de respondenten 
duidelijk aangaven dat financieel gewin in relatief weinig gevallen van cybercriminaliteit een motief 
is.  

De indruk bij alle participanten is dat de meeste verdachten schrikken wanneer ze gepakt worden en 
dat ze ook weinig kwaad in de zin hadden. In dit kader noemt een geïnterviewde uit de 
opsporingssector het voorbeeld van iemand die gepakt is voor cybercriminaliteit in enge zin en die 
vervolgens een carrière begint als cybercrime expert. Dit betekent dat er zeker niet direct kans is op 
recidive. Bij de groep die wel ‘carrière’ maakt spelen doorgaans zaken als een laag IQ, sociale 
achterstanden, middelengebruik en psychopathologie een rol. Tevens vallen jongeren die trots zijn 
op hun daad en er geen spijt van hebben vaak weer in herhaling. Om herhaling van criminele daden 
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tegen te gaan speelt de omgeving een belangrijke rol. Er wordt gezegd door geïnterviewden dat 
jongeren niet in herhaling vallen wanneer de omgeving de jongere ondersteunt/ controleert en er 
een positieve groepsdruk wordt uitgeoefend op de betreffende persoon.  
 Een geïnterviewde uit de opsporingssector stelt “Bijna iedere pedofiel is een recidivist en dat zie je 
ook online. Zo ken ik zaken van minderjarige jongens die seksueel actief waren met andere 
minderjarigen en die na veroordeling, behandeling en terugkeer in de maatschappij gewoon weer 
een account aanmaken om weer eenzelfde seksuele activiteit uit te voeren.”  

 Om te voorkomen dat jongeren toch weer in herhaling vallen zijn alle geïnterviewden het er over 
eens dat de strafmaat verhogen geen effect heeft, maar wel het vergroten van de pakkans. Dan 
weten jongeren dat er consequenties zijn van hun daden. Daarbij is het ook goed om te investeren in 
voorlichting: “Als er een  sexting geval plaatsvindt op een school zullen de gevolgen van deze 
gedraging moeten worden vertoond”, stelt een geïnterviewde uit de opsporingssector.  

 Al met al blijft het moeilijk om te zeggen of jongeren in herhaling vallen, want cybercriminaliteit 
wordt bij de politie vaak niet zo geregistreerd, maar gewoon als bedreiging en dus niet via internet. 
Daardoor is het ook moeilijk te zeggen of ze ermee stoppen als ze een taakstraf hebben gekregen of 
doorgaan. 

3.4. Modus operandi 
 

Algemeen beeld 

De bronnen bieden informatie over de modus operandi van een aantal specifieke cyberdelicten en/of 
antisociaal gedrag. Er doen zich weinig gemeenschappelijke aspecten voor in de pleegwijzen van 
deze cyberdelicten. Om deze reden worden de verschillende modus operandi in deze paragraaf apart 
behandeld.  

Wat betreft cyberpesten, maakt het zelfrapportage onderzoek van Kerstens en Stol (2012) duidelijk 
dat dit vaak met anderen wordt gedaan, en de slachtoffers in het merendeel van de gevallen 
bekenden zijn van de dader.  

Jongeren die virtuele diefstal rapporteren in het onderzoek van Kerstens en Stol (2012) geven aan 
dat dat ongeveer even vaak van een onbekende of juist bekende gebeurt (familie, vrienden, 
bekenden). Een veel gebruikte techniek voor deze diefstal is social engineering: het overhalen van 
het slachtoffer om iets te doen dat hij of zij normaal gesproken niet zou doen. Daders zetten hierbij 
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“phishing” in (achterhalen van persoonlijke informatie door het versturen van nep-emails of spam 
die zogenaamd van een betrouwbare bron afkomstig zijn), proberen een scam uit of vragen 
simpelweg het wachtwoord van slachtoffers om virtueel te kunnen stelen. Naast deze vormen van 
social engineering wordt ook getracht het wachtwoord af te kijken, of anderszins te hacken om te 
kunnen stelen. 

Uit de uitspraken op Rechtspraak.nl komt naar voren hoe online bedreiging in zijn werk gaat: 
bedreigingen worden geuit via Twitter, Facebook, GSM of chat; er kan worden gedreigd richting het 
slachtoffer met mishandeling, de dood, zedenmisdrijven, of met het online zetten van kwetsend 
(beeld)materiaal over het slachtoffer. Ook mishandeling opgezet via ICT komt voor op 
Rechtspraak.nl: de verdachte roept dan anderen op via Facebook, waarbij de verdachte een plaats en 
tijd afspreekt met anderen om het slachtoffer te pakken te nemen.  

Tot slot valt uit de interviews enige steun te vinden voor het bestaan van twee typen jeugdige 
hackers zoals uiteengezet in de inleiding. Er zijn jongeren die nog weinig kennis en vaardigheden 
bezitten, informatie krijgen van anderen over hoe te hacken, en daarmee gaan uitproberen, voor de 
kick (de novices of newbies uit het schema van Van der Hulst en Neve, 2008). Daarnaast zijn er de 
“nerds”, die al behoorlijke kennis hebben en vanuit hun hobby gaan experimenteren op het internet; 
zij kunnen deze kennis later ook delen met andere jongeren, waardoor ze ook status kunnen 
verwerven in de offline wereld. Deze laatste groep lijken op de “virus writers of “coders” genoemd in 
de inleiding.  

 

  Modus operandi in het zelfrapportage-onderzoek “Jongeren en cybersafety”  

Cyberpesten 

Het onderzoek van Kerstens en Stol (2012) maakt duidelijk dat slachtoffers van online pesten zich 
hoofdzakelijk in de omgeving van daders bevinden: 21,3 % van de dader pest een onbekende, de 
overige daders kennen hun slachtoffer (Veenstra, 2012; p. 90). Van de daders die een bekende 
pesten, kent 56,3 % het slachtoffer uit het “offline leven”, en 22,5 % via internet. 55,0 % geeft aan 
dat het slachtoffer wist dat hij/zij de dader van het pestgedrag was, 18,3 % geeft aan anoniem te 
hebben gepest. Verder blijkt dat 55,0 % van de daders die aangaven te pesten dat samen met 
anderen doet.  
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Virtuele diefstal 

Bij virtuele diefstal geeft 54,4 % van de daders aan geen idee te hebben wie het slachtoffer is; bij 
degenen die dat wel weten valt op dat de slachtoffers zich vooral in hun nabijheid bevinden; vaak zijn 
het bekenden (27,6 % ), vrienden/vriendinnen uit de buurt of van school (26,3 % ), en/of familieleden 
(13,0 % ); zie Figuur 5.  

 

Figuur 5 
Slachtoffers van virtuele diefstal (in procenten; n = 293 daders; 8 – 21 jaar) 
 

De meeste daders van virtuele diefstal gaan te werk door gebruikersnaam en wachtwoord te vragen 
(25,2 % ), wachtwoorden van anderen af te kijken (15,1 % ), en door computers en/of accounts te 
hacken (15,1 % ). Scammen (7,3 % ) en phishing (6,1 % ) komen eveneens voor; zie Figuur 6. 
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Figuur 6 
Modus operandi bij virtuele diefstal (in procenten; n = 293 daders; 8 – 21 jaar) 
 

Maken en verspreiden van seksueel beeldmateriaal 

Het maken van seksueel beeldmateriaal gebeurt vrijwel altijd met mobiele telefoons of webcams; 
een enkeling maakt gebruik van foto- of videocamera’s. 

  Modus operandi in uitspraken op Rechtspraak.nl 

Online bedreiging 

In tien van de 47 aangetroffen uitspraken met een cyberdelict op Rechtspraak.nl gaat het om online 
bedreiging en kan er iets gezegd worden over de modus operandi. Het betreft dan bedreigingen die 
worden gedaan via Twitter, Facebook, GSM en chat. Het slachtoffer wordt bijvoorbeeld met de dood 
bedreigd, en/of er wordt gedreigd met mishandeling, verkrachting of aanranding, of met het 
verspreiden van pornografisch materiaal, foto’s of filmpjes van het slachtoffer.  
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Mishandeling opgezet via ICT 

In negen andere uitspraken kan er gesproken worden van daadwerkelijke mishandeling opgezet via 
ICT. De verdachte roept vrienden op om het slachtoffer te mishandelen of het slachtoffer is via ICT 
middelen gevonden. Dit gebeurt dan via Facebook, waarbij de verdachte een plaats en tijd afspreekt 
met anderen om het slachtoffer te pakken te nemen.  

  Modus operandi in de interviews 

Hacken en andere vormen van cybercrime in enge zin 

Een geïnterviewde uit de IT sector stelt dat kick die het hacken van een computersysteem kan geven 
cybercriminaliteit verslavend kan maken. Jongeren plegen volgens deze expert vooral 
cybercriminaliteit door het uitproberen van kennis die ze al hebben. Hiermee vergroten ze natuurlijk 
ook hun computerkennis. Deze respondent vertelt ook dat zijn ervaring is dat cybercriminaliteit in 
eerste instantie door de “nerds” wordt gepleegd. Zij hebben de kennis en gaan ermee 
experimenteren. Deze kennis is snel over te dragen waardoor ook minder digitaal vaardige jongeren 
cybercriminaliteit kunnen plegen. Zij verkrijgen deze kennis in eerste instantie van de “nerds”.12 
Hiermee kunnen de nerds, die in de fysieke wereld vaak niet populair zijn, meer aandacht/status en 
populariteit verkrijgen. Kennis is dus wel noodzakelijk, maar kan ook geleerd worden. Dit heeft vooral 
betrekking op de cybercriminaliteit in enge zin. 

Verder komt er uit een interview met iemand uit de opsporingssector naar voren dat 
cybercriminaliteit in enge zin volgens hem vaak door één persoon wordt uitgevoerd. Dit strookt met 
de reactie van twee van de OM-medewerkers. Zij geven expliciet aan dat daders vaak wel in contact 
staan met andere daders, maar men niet in groepsverband actief is bij het plegen van 
cybercriminaliteit. Wat volgens één van hen wel kan gebeuren is dat jongeren gebruikt worden door 
criminelen, maar het is niet te zeggen of daders daarvan op de hoogte zijn. Volgens iemand uit de 
opsporingssector is het van belang, net zoals de geïnterviewde uit de IT sector al aangaf, dat 
jongeren over enige basiskennis beschikken. Zo zijn jongens vaak geïnteresseerd in techniek en zijn 
bereid om veel te leren op dit gebied: “Als je weet hoe je een website moet hacken ga je dit ook 
uitproberen. De daders gaan dus vanuit hun hobby te werk”. Ook een geïnterviewde uit de 
wetenschap geeft aan dat hacken voor de jongeren meer een spel is: “Ze zijn geïnteresseerd in de 

12 Dit vertoont overeenkomsten met de hackers die als “virus writers” of “coders” gelabeld worden in het schema van Van 

der Hulst & Neve (2008) 
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techniek en ontwikkelen steeds meer vaardigheden en zoeken daarin de grenzen op. Het 
experimenteren en uitproberen staat hierin centraal. Kinderen worden vaardiger met internet en 
zien ook dat het anoniem is. Ze doen zich op internet anders voor dan ze in werkelijkheid zijn.” 

Daarnaast benadrukt een geïnterviewde uit de opsporingssector dat voor online en offline 
criminaliteit andere kennis nodig is. Als je een straatroof pleegt wordt je daar ook slimmer in, ook 
daar leren ze elkaar trucks. Digitaal is het ook zo dat je enige kennis moet hebben. “Eén keer hebben 
we een jongen gehad die een technisch begrip had en zag hoe de wereld werkt maar ook jongeren 
die er de ballen verstand van hebben, maar alleen een tooltje kunnen downloaden en verder niets.” 
Je hebt dus niet per se technische kennis nodig om cybercrime in enge zin te plegen: “Als je het 
interessant vindt ga je erover lezen en het uitvoeren. Soms is er ook sprake van mentoren, zij leren 
anderen aan hoe een dergelijke techniek uit te moeten voeren en al doende leren jongeren dan 
ook.”  

Tenslotte wordt er door één van de geïnterviewden bij het OM op gewezen dat er wat betreft 
sommige vormen van cybercriminaliteit in enge zin sprake is van kruisverbanden, vooral in die 
vormen die sterk economisch gedreven zijn. Wie volgens hem een botnet weet op te zetten, zoekt 
daarmee ook andere mogelijkheden op om geld te verdienen. Bij DDoS-aanvallen, daarentegen, zijn 
er geen sterke kruisverbanden omdat deze niet zozeer economisch gedreven zijn, maar meer 
geboren zijn uit het zoeken van spanning of uitdaging. Ook hacken is vaak verbonden aan andere 
cybercriminaliteit: wie ergens binnenkomt, gaat vervolgens rondkijken. Vaak echter is dat niet vooraf 
bedacht, en gaat het om meer exploratief, impulsief gedrag. 

3.5. Ontstaanswijze van cybercriminaliteit  
 

Aangezien bij deze onderzoeksvraag slechts één van de vier bronnen geraadpleegd kon worden, 
wordt hier geen verbindend algemeen beeld geschetst; de hieronder weergegeven resultaten zijn 
verkregen uit de interviews.  

  Ontstaanswijze in de interviews 

Uit zes interviews komt naar voren dat jongeren betrokken kunnen raken als dader bij vormen van 
cybercriminaliteit (hacken, identiteitsdiefstal en smaad of laster via het internet) door een 
combinatie van experimenteren en anonimiteit, vanuit de veilige thuisomgeving. Daarnaast werd 
aangegeven dat status ook een sterke motivatie is. Voor jongeren is het bijvoorbeeld belangrijk om 
zo veel mogelijk “volgers” te krijgen met hun acties. Voor jongeren die in de offline wereld minder 
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sociaal vaardig of populair zijn, is cybercriminaliteit ook een manier om aanzien te verwerven. Omdat 
de pakkans relatief klein is, en de opsporingsdiensten alle nieuwe ontwikkelingen lastig kunnen 
bijbenen (iets wat de jongeren ook weten), kunnen ze daarbij steeds een stapje verder gaan.  

Geïnterviewden uit de IT- en opsporingssector geven aan dat technische kennis geen grote rol hoeft 
te spelen binnen de cybercriminaliteit in enge zin, maar interesse wel. Een geïnterviewde uit de IT 
sector geeft aan dat cybercriminaliteit in enge zin wel begint bij de “nerds”: “Zij hebben interesse in 
techniek en komen vanzelf in een chatgroep terecht en zien dan dat ze op bepaald niveau wel 
gesprekken kunnen voeren en dan wisselen ze daar ook graag informatie uit en helpen elkaar om een 
project af te ronden. Ze vinden de techniek gaaf en willen daarin wat bereiken.” 

De rol die de media hierin speelt is ook belangrijk: “Door de media worden hackers vaak op een 
voetstuk geplaatst en zelfs de politiek wil hen inzetten voor bescherming van de maatschappij.” 
Tevens triggert dit jongeren om door te gaan of te beginnen met een carrière als hacker. Waar de 
geïnterviewde uit de IT sector aangeeft dat computerkennis niet altijd nodig is voor cybercriminaliteit 
en het vooral een “tooltje” is dat jongeren onder de knie moeten krijgen stelt een geïnterviewde uit 
de wetenschap het wat anders: “Cybercriminaliteit ontstaat vaak door het uitproberen van de kennis 
die je al hebt. Jongeren gaat dingen uitproberen en gaan experimenteren.” 

Uit twee interviews komt naar voren dat het verschil in kennisniveau bij online en offline criminaliteit 
anders is. Voor cybercriminaliteit in enge zin moet de persoon in kwestie veel vaardiger zijn, en veel 
meer weten om zijn kennis in te zetten en zodoende zijn doelen te bereiken. 

Hierbij geeft de geïnterviewde uit de justitiële sector nog aan dat de omgeving een rol speelt of 
jongeren betrokken raken bij cybercriminaliteit. Factoren hierbij zijn of ouders opgeleid zijn of niet, 
hebben zij controle of niet, IQ, middelen, en opvoeding. Dit zijn tevens factoren die een rol spelen in 
offline criminaliteit. Wanneer er een grote kloof is tussen ouder en kind dan kan het kind eerder in 
aanraking komen met cybercriminaliteit. Tevens zijn de bovenstaande factoren ook beschermende 
factoren voor cybercriminaliteit. Wanneer ouders meer controle hebben over het kind komt het 
minder snel in aanraking met cybercriminaliteit.  

Samengevat komt het beeld naar voren dat vormen van cybercriminaliteit (hacken, identiteitsdiefstal 
en smaad of laster via het internet) vaak ontstaan door kennis die de jongeren al hebben van 
internet en het uitproberen en experimenteren daarmee. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden door 
de anonimiteit en lage pakkans. Cybercriminaliteit wordt door de media soms ook nog positief 
belicht waardoor jongeren alweer sneller geneigd zijn om mee te doen. Het grote verschil met 
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traditionele criminaliteit is dat de jongeren zich vaak veel minder bewust zijn van het feit dat zij een 
strafbaar feit plegen online.  

3.6. Beeld van daders ten aanzien van cybercriminaliteit  
 

Algemeen beeld 

In de zienswijze van jongeren ten aanzien van cybercriminaliteit komen drie aspecten terug. Ten 
eerste maken jongeren gebruik van neutralisaties als ze over cybercriminaliteit praten: bijvoorbeeld 
“iedereen doet het” bij virtuele diefstal, of “misstanden aan het licht brengen” als motief om te 
hacken. Ten tweede bagatelliseren jongeren de criminele aspecten van cybercrime: ze denken / 
weten niet dat iets strafbaar is, of denken dat er geen opsporing plaats vindt (lage pakkans). Ten 
slotte vinden we in dit onderzoek aanwijzingen voor de rol van disinhibitie als jongeren online gaan: 
reacties van anderen op internet zijn vaak asynchroon en uitgesteld, waardoor jongeren het idee 
krijgen dat criminele acties geen schadelijke gevolgen hebben online. Daarnaast nemen jongeren 
bijvoorbeeld online een andere naam aan, waardoor zij dissociatie gaan ervaren: de criminele acties 
die zij uitvoeren zijn niet die van henzelf, het is een spel (zie ook Suler, 2004).  

 

  Beeld van daders in zelfrapportage-onderzoek “Jongeren en cybersafety”  

Het is volgens Kerstens en Stol (2012) zeer de vraag of “daders” van cyberpesten hun gedrag ook 
werkelijk als pestgedrag beschouwen; van de 24,1 % van de ondervraagden die vormen van 
pestgedrag hebben vertoond, vindt maar 3,8 % dit gedrag ook daadwerkelijk een vorm van 
pestgedrag. 

Bij virtuele diefstal gaf 11,3 % van de daders aan dat het mocht van de ander, dat het erbij hoort, en 
dat iedereen het doet. Daarbij merkt Jansen (in Kerstens & Stol, 2012) op dat “uit gesprekken met 
jongeren, maar ook met volwassenen, blijkt dat de strafbaarstelling van virtuele diefstal nagenoeg 
onbekend is”. 

  Beeld van daders in de interviews 

Uit drie interviews komt naar voren dat jongeren die cybercrime in enge zin plegen wel op de hoogte 
zijn van de pakkans. Volgens een geïnterviewde uit de opsporingssector: “Ze gebruiken bijvoorbeeld 
niet hun eigen naam maar een nickname, waar ze overigens erg aan hangen. Soms is deze zelf 
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gefabriceerde identiteit nog wel belangrijker dat hun echte identiteit. Hierdoor zijn ze bovendien 
minder verbonden met de echte wereld waarin er consequenties zijn voor je daden.”  

Alle respondenten geven ook aan dat jongeren wel weten dat hacken strafbaar is. Maar omdat de 
pakkans laag is, realiseren ze zich weinig dat er mogelijk ook consequenties zijn. Daarbij gaat het 
zowel om consequenties voor henzelf als voor mogelijke schade die ze kunnen toebrengen aan 
anderen en dan vooral bij cybercriminaliteit in enge zin. Zo framen jongeren hun daden als 
“misstanden aan het licht brengen” en niet als iets strafbaars. Ook is er weinig mededogen met de 
gevolgen voor mogelijke slachtoffers. Een geïnterviewde uit de IT sector zegt hierover bijvoorbeeld: 
“Het voelt niet alsof ze slachtoffers maken, want ze krijgen niet direct feedback dat een ander er pijn 
van heeft. Wanneer jongeren geld van rekeningen doorsluizen naar andere rekeningen zien zij niet 
dat het slachtoffer geld kwijt is. Vaak krijgen slachtoffers dit geld terug van banken waardoor het 
medeleven met slachtoffers helemaal verdwenen is.”  

Wanneer jongeren cybercriminaliteit in ruime zin plegen wordt de grens tussen strafbaar en niet 
strafbaar erg vervaagd. De jongeren zijn zich bij deze vorm van cybercriminaliteit helemaal niet 
bewust van het strafbare feit. Een geïnterviewde uit de opsporingssector stelt dat “Veel jongeren een 
struisvogeltechniek toepassen. Ze denken niet na maar doen gewoon.” Een geïnterviewde uit de 
justitiële sector sluit daarbij aan: “Op internet zeg je heel snel iets en je overziet daarvan de gevolgen 
niet.” Wanneer jongeren wel worden gepakt voor hun daden schrikken ze vooral en dit werkt weer 
corrigerend voor de persoon zelf maar ook voor zijn/haar omgeving. 

Volgens één van de OM-medewerkers leeft bij minderjarigen die seksueel beeldmateriaal van andere 
minderjarigen verspreiden, doorgaans niet het besef dat wat ze doen verspreiding van kinderporno 
is, en dat dat daarom strafbaar is. 

Daarentegen zijn er volgens een geïnterviewde uit de wetenschap ook jongeren die cybercriminaliteit 
in ruime zin plegen en zich wel bewust zijn van het feit dat ze strafbaar zijn, maar dat zij “zich niet 
laten leiden door wat wel of niet mag van ouders of de wet. Het hoort erbij dat jongeren de grens 
opzoeken, zij zijn zich aan het ontwikkelen. Deze jongeren zitten in de puberteit en die staat vaak 
synoniem aan het uitproberen en grenzen verleggen.” 

Tenslotte komt er uit de interviews naar voren dat jongeren een andere perceptie hebben van offline 
criminaliteit. Niet alleen zijn ze zich minder bewust van het feit dat het strafbaar is, ook vinden ze 
zichzelf vaak een stuk slimmer dan diegenen die offline criminaliteit plegen.  
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4.  Conclusies en discussie 

Het huidige onderzoek had als doel om de vormen en mate van cybercriminaliteit in Nederland in 
kaart te brengen waarbij jongeren tot 18 jaar betrokken raken als daders, en inzicht te bieden in de 
achtergronden van deze criminaliteit. Om zicht te krijgen op dit relatief onontgonnen 
onderzoeksveld, werd een brede mix van kwantitatieve (zelfrapportages en justitiële registratie) en 
kwalitatieve (uitspraken in strafzaken en interviews) methoden ingezet om empirisch materiaal te 
verzamelen. In deze slotbeschouwing zal aan de hand van een aantal stellingen het beeld geschetst 
worden dat het huidige onderzoek ons oplevert over cybercriminaliteit onder jongeren. Bij elk van 
deze stellingen zullen een aantal beschouwende opmerkingen worden gemaakt en/of 
kanttekeningen worden geplaatst. Tot slot zullen enkele risico’s worden besproken die voortvloeien 
uit het digitale gedrag van jongeren op basis van dit onderzoek, en aanbevelingen worden gedaan 
voor beleid en vervolgonderzoek op dit thema.   

4.1. “Jongeren zijn in geringe mate betrokken bij cybercriminaliteit” 
 

Het beeld dat in de media wordt geschetst van een groot, groeiend probleem van jongeren die 
cybercriminaliteit plegen, zagen wij niet bevestigd in het huidige onderzoek. Uit de 
zelfrapportagestudies en geregistreerde cybercriminaliteit onder jongeren komt naar voren dat het 
merendeel van de onderzochte cyberdelicten in de periode 2006-2011 in (zeer) geringe mate worden 
gerapporteerd (minder dan 5,5 % van alle ondervraagde jongeren in de steekproeven) of 
geregistreerd staan onder minderjarigen (0,3 % van alle geregistreerde jeugdcriminaliteit in 
Nederland). Het gaat dan om de cyberdelicten online veilingfraude, een virus verspreiden, hacken, 
het maken of verspreiden van seksueel beeldmateriaal, vervalsing van pinpas of waardekaart en 
online bedreiging. De geringe betrokkenheid van jongeren bij veilingfraude ondersteunt eerdere 
bevindingen van Leukfeldt en Stol (2011), die constateerden dat minderjarigen zich niet bezig hielden 
met het plegen van e-fraude. Als verklaring stelden zij dat jongeren daarvoor de sociale vaardigheden 
ontberen.   

De kwalificering ‘in geringe mate’ die wij verbinden aan deze percentages behoeft misschien enige 
uitleg. Als wij het percentage van 5,4 % dat hoort bij online bedreiging als uitgangspunt nemen, dan 
impliceert dat dat op een gemiddelde middelbare school van 800 leerlingen 43 leerlingen zullen 
aangeven dit cyberdelict gepleegd te hebben in het afgelopen jaar. Dat zijn bijna twee klassen vol van 
25 leerlingen. Echter, het impliceert ook dat een overgrote meerderheid van 757 leerlingen op deze 
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school zullen aangeven dit delict niet gepleegd te hebben. Met andere woorden, bijna 95 % geeft aan 
het voorgaande jaar niemand online te hebben bedreigd. Dit laatste is de reden dat wij deze 
bevindingen interpreteren als een ‘geringe mate’ van betrokkenheid van jongeren bij cybercrime. 
Overigens werden de andere cyberdelicten hierboven door 3,1 % of minder van de jongeren 
gerapporteerd, of maakten deze minder dan 0,3 % uit van de geregistreerde jeugdcriminaliteit in 
Nederland.    

Drie andere strafbare cybergedragingen die vaker werden gerapporteerd door jongeren in het 
huidige onderzoek betroffen virtuele diefstal, het illegaal downloaden en/of delen van software en 
muziek, en cyberpesten. Er zijn echter duidelijke verklaringen voor deze hogere percentages. Niet 
alle acties die hieronder vallen zijn strafbaar in Nederland (bijvoorbeeld illegaal downloaden van 
muziek en roddelen als onderdeel van cyberpesten); jongeren zelf zien deze gedragingen dan ook 
niet als criminaliteit (zie Kerstens & Stol, 2012; Moon et al., 2012). Dat virtuele diefstal strafbaar is 
blijkt onder jongeren nagenoeg onbekend (Jansen, 2012).  

Kunnen we deze uitkomsten nu interpreteren als een betrouwbaar beeld van de geringe 
betrokkenheid van jongeren bij cybercriminaliteit in Nederland? Dat is een belangrijke en tegelijk 
lastige vraag. Enerzijds moet er in relatie tot het beeld van de geregistreerde cybercriminaliteit in de 
justitiële data in dit onderzoek worden opgemerkt dat deze data vrijwel zeker onvolledig zijn. Recent 
onderzoek van Leukfeldt, Veenstra, Domenie en Stol (2013) laat namelijk zien dat er zich belangrijke 
knelpunten voordoen in de doorstroom van cybercrime-zaken in de strafrechtketen in Nederland.  

Voor een groot deel ontstaan die knelpunten doordat slachtofferschap van cybercriminaliteit niet 
wordt waargenomen door burgers, en indien dit wel het geval is, er lang niet altijd aangifte wordt 
gedaan (Domenie, Leukfeldt, van Wilsem & Jansen, 2013). Daarnaast is er sprake van een 
kennistekort bij intakemedewerkers van de politie die de aangifte opnemen, waardoor veel aangiften 
van cybercriminaliteit niet worden geregistreerd door deze medewerkers, of te weinig 
aanknopingspunten bevatten voor verdere opsporing. Dit maakt dat veel cyberdelicten niet hun weg 
vinden naar het OM (Leukfeldt en collega’s, 2013). Dit beeld wordt bevestigd door de interviews met 
deskundigen en betrokkenen in dit onderzoek. De geïnterviewden noemen in aanvulling daarop ook 
het probleem dat bij veel vormen van (cyber)criminaliteit de dader nooit in beeld komt, en dat er 
voor jongeren ander vervolgingsbeleid geldt: het uitgangspunt is hen niet te vervolgen tenzij er 
dwingende redenen zijn om dat wel te doen. Deze problemen in de strafrechtketen leiden tot een 
onvolledig beeld van jeugdige cyberverdachten in de justitiële data.  
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Echter, de zelfrapportagestudies in dit onderzoek kennen deze doorstroom problemen niet; jongeren 
wordt immers direct gevraagd welke strafbare gedragingen zij hebben gepleegd in de afgelopen 
periode. De anonimiteit van de gegeven antwoorden wordt daarbij gegarandeerd. Deze studies 
kennen uiteraard weer andere beperkingen (zie ook methode van onderzoek). De belangrijkste 
beperking van het onderzoek van Kerstens en Stol (2012) is dat de steekproef van jongeren niet  
representatief is voor de populatie van Nederlandse jongeren. De bevindingen in het onderzoek van 
Van der Broek en collega’s (2013) kunnen echter wel representatief genoemd worden voor 
Nederlandse jongeren; en ook in deze studie waren de percentages zelfgerapporteerde 
cybercriminaliteit laag. Kortom, de beperkingen van de zelf-rapportagestudies in ogenschouw 
genomen, kunnen we daarom meer vertrouwen hebben in het beeld dat deze opleveren over de 
betrokkenheid van jongeren bij cybercriminaliteit in Nederland. En die is, zoals hierboven 
uiteengezet, gering.  

4.2. “Als jongeren cybercriminaliteit plegen, betreft dat vaak één specifiek type 
cyberdelict”   

 

Combinaties van verschillende vormen van cybercriminaliteit (in enge en ruime zin) onder jongeren 
doen zich volgens dit onderzoek zelden voor. Zo kwam uit het zelfrapportage-onderzoek naar voren 
dat online bedreigen door jongeren (cybercrime in ruime zin: ICT als ondersteuning voor het plegen 
van criminaliteit) en virussen verspreiden (cybercrime in enge zin: de ICT structuur zelf is het doel van 
het strafbare gedrag) grotendeels door verschillende jongeren worden gepleegd; in de 
geregistreerde cybercriminaliteit bleek dat er in een grote meerderheid van alle cyberstrafzaken met 
jeugdige verdachten slechts één vorm van cybercriminaliteit werd aangetroffen (d.w.z. één 
wetsartikel). Ook de uitspraken op Rechtspraak.nl en de interviews geven geen informatie over 
combinaties van cybercrime in enge en in ruime zin.  

In de inleiding werd uiteengezet hoe Leukfeldt en collega’s (2010) op basis van analyses van 
Nederlandse politiedossiers concludeerden dat hacken als cyberdelict niet op zichzelf staat, maar 
vaak middel is tot het plegen van andere delicten (cybercrime in enge zin, vermogenscriminaliteit of 
delicten in relatie tot interpersoonlijke conflicten). Dat beeld zagen wij niet duidelijk bevestigd in dit 
onderzoek onder jongeren. Slechts in een minderheid van de strafzaken (26 %) met jeugdige 
verdachten van cybercriminaliteit in enge zin (voor het merendeel betrof dit hacken) die wij 
aantroffen in de justitiële data werd nog een ander strafbaar feit ten laste gelegd. Ook uit de 
interviews kwamen weinig ervaringen naar voren die wijzen in de richting van dit beeld. Niet alle 



91 

 

 

 

 

 

 

 

bronnen boden echter informatie hierover; het was met name interessant geweest als dit onderwerp 
ook was onderzocht in de zelfrapportage studies. Enkel bij de vraag naar de modus operandi van 
jeugdige daders van virtuele diefstal in het onderzoek van Kerstens en Stol (2012) kwam hacken naar 
voren als middel (aangegeven door 15,1 % van deze daders van virtuele diefstal). Wellicht zou 
vervolgonderzoek hier helderheid kunnen verschaffen. 

4.3. “Jeugdige cyberdaders vertonen voor een groot deel alledaagse kenmerken” 
 

Voor een groot deel vertoonden (het geringe aantal) jongeren die cybercriminaliteit pleegden 
kenmerken die niet afwijken van alledaagse jeugdige delinquenten. De kenmerken sekse en leeftijd 
speelden hun gebruikelijke rol: jongens plegen vaker online bedreiging, veilingfraude, en virtuele 
diefstal, en produceren en verspreiden vaker seksueel beeldmateriaal dan meisjes, en de mate 
waarin cybercriminaliteit wordt gepleegd neemt toe tussen het 12e en 17e levensjaar. Het enige 
onderzochte cyberdelict dat hierop een uitzondering vormde was cyberpesten: dat rapporteren 
meisjes even vaak als jongens (zie Kerstens & Stol, 2012; p. 95). Het plegen van cyberdelicten werd 
ook voorspeld door slachtofferschap: jongeren die eerder het doelwit waren van cyberpesten, 
veilingfraude, virtuele diefstal en vervelende seksuele vragen en/of verzoeken, rapporteerden ook 
vaker dader te zijn van dergelijk cybercrimineel gedrag. Bij offline criminaliteit onder jongeren wordt 
deze relatie ook geconstateerd (zie Wittebrood & Van Wilsem, 2000). Jongeren hebben ook bekende 
motieven om over te gaan tot cybercriminaliteit: virtuele diefstal en cyberpesten worden gepleegd 
voor de lol, om terug te pesten (in het geval van cyberpesten), of wraak te nemen, of vanuit 
financieel motief (in het geval van virtuele diefstal) (Kerstens & Stol, 2012).  

Is er dan niets wat jeugdige cyberdaders onderscheidt? Toch wel. In de inleiding werd de 
psychologische “ontremming” besproken die plaats kan vinden als jongeren zich in cyberspace 
begeven (Suler, 2004). Deze online disinhibitie blijkt van grote betekenis voor het plegen van 
cybercriminaliteit: jongeren die zich online ongeremder voelen, en gemakkelijk persoonlijke 
informatie durven vrij te geven op internet rapporteren ook vaker daders te zijn van veilingfraude, 
virtuele diefstal, cyberpesten en het maken en verspreiden van seksueel beeldmateriaal. De invloed 
van deze disinhibitie blijft van kracht zelfs wanneer voor de invloed van allerlei andere, traditionele 
risico- en beschermende factoren is gecontroleerd (zie Kerstens & Stol, 2012).  

Opvallend aan bovenstaande profielschets is dat deze uitsluitend betrekking heeft op jongeren die 
cybercrime in ruime zin pleegden. Het profileren van jongeren die cybercriminaliteit in enge zin 
pleegden bleek lastiger in dit onderzoek, met name omdat die niet was bevraagd in het 
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zelfrapportage onderzoek van Kerstens en Stol (2012), of in te geringe mate werd gerapporteerd 
door jongeren om hun profiel te analyseren (slechts 17 jongeren rapporteerden virussen te hebben 
verspreid; zie Van der Broek en collega’s, 2013; bijlage 1). De beperkte ervaringen van de 
geïnterviewden met jongeren die cybercriminaliteit plegen liet het ook niet toe dergelijke jeugdige 
cyberdaders expliciet te profileren op basis van de interviews.  

Echter, de geregistreerde cybercriminaliteit in de justitiële data (OBJD van het WODC) bood, ondanks 
dat deze data onvolledig zijn (Leukfeldt en collega’s, 2013), wel enig zicht op het profiel van jeugdige 
verdachten van cybercriminaliteit in enge zin, alsmede van cybercriminaliteit in ruime zin. Bovendien 
kon dat profiel vergeleken worden met het profiel van jeugdige verdachten in de algehele populatie 
in Nederland. Uit die bron kwam naar voren dat jeugdige verdachten van cybercriminaliteit in enge 
(en ruime) zin vaker in Nederland zijn geboren dan in de algehele populatie; bij cybercriminaliteit in 
enge zin was zelfs geen enkele verdachte elders geboren. Daarnaast onderscheiden jeugdige 
cyberverdachten zich qua criminele carrière: een groter deel is first offender en een veel groter deel 
blijft na de strafzaak op het rechte pad dan in de algehele populatie van jeugdige verdachten in 
Nederland. We moeten voorzichtig zijn met het trekken van harde conclusies op basis van deze data, 
maar bovenstaand profiel roept op zijn minst de vraag op of we bij jongeren die cybercriminaliteit in 
enge zin ten laste is gelegd in Nederland te maken hebben met een specifiekere, homogenere groep 
daders dan bij andere vormen van jeugdcriminaliteit. De relevantie van deze vraag wordt verder 
ondersteund door het feit dat cybercriminaliteit in enge zin ook niet wordt gepleegd in combinatie 
met andere vormen van cybercriminaliteit in dit onderzoek (zie boven).  

4.4. “Er is weinig zicht op de modus operandi bij cybercriminaliteit in enge zin onder 
jongeren” 

 

Opvallend is dat slechts bij een aantal vormen van cybercriminaliteit in ruime zin meer zicht komt op 
de modus operandi; de “MO” van van jongeren die cybercriminaliteit in enge zin plegen blijft 
onbelicht. Cyberpesten wordt volgens Kerstens en Stol (2012) vaak samen met anderen gedaan, en in 
het merendeel zijn de slachtoffers bekenden van de dader. Bij virtuele diefstal geeft iets meer dan de 
helft aan geen idee te hebben wie het slachtoffer is. Bij degenen die dat wel weten valt op dat de 
slachtoffers zich vooral in hun nabijheid bevinden. 

Een veel gebruikte techniek voor virtuele diefstal is social engineering: het overhalen van het 
slachtoffer om iets te doen dat hij normaal gesproken niet zou doen. Daders zetten “phishing” in, 
proberen een scam uit of vragen simpelweg het wachtwoord van slachtoffers om virtueel te kunnen 
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stelen. Naast deze vormen van social engineering wordt ook getracht het wachtwoord af te kijken, of 
te hacken om te kunnen stelen. 

Uit de uitspraken op Rechtspraak.nl komt naar voren hoe online bedreiging in zijn werk gaat: 
bedreigingen worden geuit via Twitter, Facebook, GSM of chat; er kan worden gedreigd richting het 
slachtoffer met mishandeling, de dood, zedenmisdrijven, of met het online zetten van kwetsend 
(beeld)materiaal over het slachtoffer.  

Tot slot valt in de interviews enige steun te vinden voor het bestaan van twee typen jeugdige hackers 
zoals uiteengezet in de inleiding. Er zijn jongeren die nog weinig kennis en vaardigheden bezitten, 
informatie krijgen van anderen over hoe te hacken, en daarmee gaan uitproberen, voor de kick (de 
“novices” of “newbies” uit het schema van Van der Hulst& Neve, 2008). Daarnaast zijn er de “nerds”, 
die al behoorlijke kennis hebben en vanuit hun hobby gaan experimenteren op het internet; zij 
kunnen deze kennis later ook delen met andere jongeren, waardoor ze ook status verwerven in de 
offline wereld. Deze laatste groep lijken op de “virus writers” of “coders” genoemd in de inleiding.  

4.5. “Experimenteren, anonimiteit en het verwerven van aanzien als oorzaken?” 
 

Over de ontstaanswijze van cybercriminaliteit onder jongeren kon alleen op basis van de interviews 
uitspraken gedaan worden; daarbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat de 
geïnterviewden aangaven in beperkte mate ervaringen te hebben met jongeren die 
cybercriminaliteit plegen. Bij de vragen over de ontstaanswijze van cybercriminaliteit onder jongeren 
baseerden de geïnterviewden zich daardoor vooral op indirecte informatie, indrukken, en het 
algemene beeld van daders.  

Meerdere geïnterviewden geven aan dat jongeren betrokken kunnen raken als dader bij vormen van 
cybercriminaliteit (hacken, identiteitsdiefstal en smaad of laster via het internet) door een 
combinatie van experimenteren en anonimiteit, vanuit de veilige thuisomgeving. Voor jongeren die 
in de offline wereld minder sociaal vaardig of populair zijn is cybercriminaliteit ook een manier om 
aanzien te verwerven. Omdat de pakkans relatief klein is, en de opsporingsdiensten alle nieuwe 
ontwikkelingen lastig kunnen bijbenen (iets wat de jongeren ook weten), kunnen ze daarbij steeds 
een stapje verder gaan.  

Geïnterviewden uit de IT- en opsporingssector geven aan dat technische kennis geen grote rol hoeft 
te spelen binnen de cybercriminaliteit in enge zin, maar interesse wel. Een geïnterviewde uit de IT 
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sector geeft aan dat cybercriminaliteit in enge zin wel begint bij de “nerds”; analoog daaraan stelt 
een geïnterviewde uit de wetenschap dat cybercriminaliteit in enge zin ontstaat door het 
uitproberen van de kennis die de dader al heeft. Dit is in lijn met een recente Chinese studie op basis 
van interviews met Chinese hackers met als conclusie dat het juist de getalenteerde studenten zijn 
die uiteindelijk gaan hacken. De onderzoekers schrijven dit enerzijds toe aan identificatie met 
gelijkgestemden in combinatie met beperkte controle en anderzijds aan een beperkte morele 
ontwikkeling (Xu, Hu & Zhang, 2013). Overigens suggereert dit onderzoek dat er ook een verband 
met opleidingsniveau: bepaalde vormen van cybercriminaliteit komen vaker voor naarmate het 
opleidingsniveau hoger is. 

Verder wordt door meerdere bronnen de rol van de media genoemd: Cybercriminaliteit wordt door 
de media soms ook nog positief belicht waardoor jongeren sneller geneigd zijn om mee te doen.  

4.6. “Jongeren neutraliseren, bagatelliseren of vertonen kenmerken van disinhibitie 
als ze over het plegen van cybercriminaliteit spreken” 

 

Op basis van twee van de vijf bronnen (de interviews en Kerstens & Stol, 2012) kwam informatie naar 
voren over de zienswijze van jongeren ten aanzien van cybercriminaliteit in ruime en enge zin. We 
observeerden drie terugkerende aspecten. Ten eerste maken jongeren gebruik van neutralisaties als 
ze over cybercriminaliteit praten: bijvoorbeeld “iedereen doet het” of “het hoort erbij” bij virtuele 
diefstal, of “misstanden aan het licht brengen” als motief om te hacken. Ten tweede bagatelliseren 
jongeren de criminele aspecten van cybercrime: ze denken / weten niet dat iets strafbaar is, of 
denken dat er geen opsporing plaats vindt (lage pakkans). Ten slotte vinden we in dit onderzoek 
aanwijzingen voor de rol van disinhibitie als jongeren online gaan: reacties van anderen op internet 
zijn vaak asynchroon en uitgesteld, waardoor jongeren het idee krijgen dat criminele acties geen 
schadelijke gevolgen hebben online. Daarnaast komt uit de interviews naar voren dat jongeren 
bijvoorbeeld online een andere naam aannemen, waardoor zij dissociatie gaan ervaren: de criminele 
acties die zij uitvoeren zijn niet die van henzelf, het is een spel (zie ook Suler, 2004).  
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4.7. “Risico’s van het digitale gedrag van jongeren: Disinhibitie, seksueel gedrag en de 
opkomst van criminele dienstverlening op het internet” 

 

Met de komst van internet lijkt het gemakkelijker te zijn geworden om criminaliteit te plegen. In de 
inleiding werd al melding gemaakt van een aantal aspecten waardoor daders hun gedrag en de 
consequenties daarvan gemakkelijker kunnen negeren of goedpraten: neutralisaties, bagatelliseren, 
disinhibitie, en dissociatie (zie ook Suler, 2004). In lijn hiermee is in de zelfrapportagestudies 
gevonden dat uitspraken als “iedereen doet het” of “het hoort erbij” vaak worden opgetekend als 
daders gevraagd wordt naar hun motieven, en geven de deskundigen in de interviews aan dat daders 
vaak verrast zijn als ze worden opgepakt en beweren geen kwaad in de zin te hebben gehad. Zoals 
eerder uiteengezet blijkt de mate waarin men zich ongeremder voelt online en daar makkelijker 
persoonlijke informatie vrijgeeft een robuuste voorspeller voor meerdere vormen van 
cybercriminaliteit. Het lijkt er daardoor sterk op dat antisociale en criminele acties en handelingen 
die online worden ondernomen vaak anders worden beleefd door jongeren dan vergelijkbare acties 
offline. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat jongeren zich niet bewust zijn van de strafbaarheid 
van virtuele diefstal (Jansen, 2012). Dit alles in ogenschouw nemend, lijkt de grens tussen legaal en 
illegaal gedrag online voor jongeren minder scherp en duidelijk te zijn dan tussen legaal en illegaal 
gedrag offline. In deze zin kent het gedrag van jongeren online dus een duidelijk risico, ondanks het 
feit dat de betrokkenheid van jongeren bij cybercriminaliteit tot nu toe gering kan worden genoemd.   

Een tweede risico betreft de manier waarop seksuele handelingen van jongeren online gelabeld 
worden. Leukfeldt en collega’s (2010) constateerden dat bijna een tiende van de verdachten van 
kinderpornografie in hun onderzoek jonger was dan 18 jaar; zij stelden dat dit enerzijds een gevolg 
zou kunnen zijn van technische middelen die het gemakkelijker maken crimineel gedrag ten uitvoer 
te brengen, waardoor de prevalentie wordt verhoogd. Anderzijds echter, zou het volgens hen ook 
een nieuwe uiting kunnen zijn van een oud verschijnsel, dat jongeren de neiging hebben (en altijd 
hebben gehad) te experimenteren met hun seksualiteit. De vraag die dit laatste oproept is hoe politie 
en justitie hiermee om zouden moeten gaan. Indien het daadwerkelijk gaat om een nieuwe uiting 
van normaal gedrag, zou ze deze zaken vaak moeten negeren? Of moet dit als delict aangemerkt 
blijven en moeten de daders ervoor vervolgd worden? 

Eén van de geïnterviewden bij het OM wees erop dat er op dit punt sprake is van een gewijzigde 
beleidslijn. Het verspreiden van seksueel beeldmateriaal door minderjarige daders en met dito 
slachtoffers werd aanvankelijk vervolgd als het “maken en verspreiden van kinderporno”. Dat bleek 
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echter erg zware gevolgen voor de minderjarige dader te hebben; deze werd na veroordeling 
namelijk aangemerkt als dader van een zedendelict. Daarom is men ertoe overgegaan onderscheid te 
maken tussen zware gevallen, waarbij sprake is van bijv. dwang, en gevallen waarbij sprake van 
vrijwilligheid. Deze laatste categorie wordt nu behandeld als smaad, een heel ander delict met veel 
minder zware gevolgen voor jeugdige betrokkenen. 

De bevindingen met betrekking tot het produceren en verspreiden van seksueel beeldmateriaal in dit 
onderzoek wijken enigszins af van die van Leukfeldt en collega’s. Voor zover harde gegevens 
beschikbaar waren, leken ze te wijzen in een de richting van een veel kleiner aantal daders van deze 
vorm van cybercriminaliteit. Dit lijkt de mogelijkheid die Leukfeldt en collega’s ter berde brengt, dat 
het wellicht om een vorm van experimenteergedrag gaat, enigszins te nuanceren. Anderzijds dient te 
worden aangemerkt dat bij de gegevens in dit onderzoek wellicht sprake is geweest van sociaal 
wenselijke zelfrapportages (wellicht in versterkte zin bij dit onderwerp), en daardoor mogelijkerwijs 
tot onderrapportage van dit gedrag.  

Tot slot geeft één van de OM-medewerkers in de interviews als derde risico aan te verwachten een 
toename te zullen zien in specifiek cybercriminaliteit in enge zin onder jongeren. De “criminele 
dienstverleningsindustrie” en het ICT-kennisniveau onder jongeren zal volgens hem blijven 
toenemen, terwijl er zeer veel geld mee te verdienen zal zijn; dit zal ertoe leiden dat “economisch 
gedreven” criminaliteit in enge zin zal stijgen. Verder geeft hij aan dat misdaadsyndicaten in de 
offline wereld zich steeds verder online aan het ontwikkelen zijn, zoals te zien is in de online handel 
in verdovende middelen en wapens. Voor deze activiteiten is er behoefte aan mensen met ICT-
vaardigheden, en dus komen cybercriminelen wellicht ook bij jongeren terecht. Het verwerven van 
status en respect is voor veel jongeren een belangrijk motief om bijvoorbeeld te hacken, en zij zullen 
hun prestaties ook graag delen met anderen op webfora. Dat verschaft cybercriminelen de 
mogelijkheid om relatief gemakkelijk met hen in contact te treden. 

4.8. Aanbevelingen 
 

  Aanbevelingen voor beleid 

In aanvulling op de hierboven genoemde risico’s, lijken de normen die jongeren hanteren voor hun 
gedrag online mogelijk een belangrijk punt van aandacht voor beleid. Het huidige onderzoek geeft 
aanleiding tot het veronderstellen van een verschil tussen de normen van jonge cyberdaders 
enerzijds en degenen aan de andere zijde van de wet (onderzoekers, hulpverleners, 
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opsporingsambtenaren, et cetera) anderzijds. Dat komt wellicht het duidelijkst naar voren bij 
cyberpesten: jonge daders blijken veel gedragingen normaal te vinden die door anderen als 
mogelijke vormen van cyberpesten worden opgevat. Dit onderzoek geeft overigens geen antwoord 
op de vraag of deze normen onder jonge daders ook gedeeld worden door slachtoffers van 
cyberpesten. Echter, gezien de verwevenheid van dader- en slachtofferschap die hier is 
geconstateerd, zouden de opvattingen van daders wel eens meer kunnen zijn dan het simpelweg 
goedpraten van crimineel gedrag. 

De vraag die bij bovengenoemde risico’s en normbeleving opkomt is wat er ondernomen zou kunnen 
worden om cybercriminaliteit onder jongeren tegen te gaan.  Uit de interviews kwam al naar voren 
dat verhoging van de strafmaat weinig zin zal hebben: vaak is men zich namelijk in het geheel niet 
bewust van het feit dat men cybercriminaliteit pleegt (zoals bij het verspreiden van 
kinderpornografie waarbij slachtoffer en dader beiden minderjarig zijn), of hebben daders andere 
opvattingen van het strafbare gedrag in kwestie (denk aan het illegaal delen van muziek en software 
op internet). In het licht van bovenstaande lijkt er meer winst te behalen met beleidsstrategieën die 
zich richten op bewustwording van zowel jongeren als ouders. Zo zouden jongeren zich meer bewust 
moeten worden van de consequenties van hun eigen online gedrag (en dat van hun leeftijdsgenoten) 
op anderen. Daarbij valt te denken aan bewustwordingscampagnes en –programma’s, bijvoorbeeld 
via voorlichting en trainingen op scholen. De theoretische onderbouwing en bewezen effectiviteit 
van dergelijke programma’s dient hierbij echter wel goed uitgezocht te worden; niet elk programma 
is effectief en soms kan bewustwording ook averechtse effecten hebben (zie bijvoorbeeld Downs, 
Loewenstein & Wisdom, 2009; Peters, Ygram, Ruiters & Kok, 2012 in de context van gezondheid). 
Een voorbeeld van een goede aanpak is het anti-pest programma KiVa in Nederland dat uit Finland is 
overgenomen, nadat het daar effectief bleek het pesten op scholen terug te dringen (Kärnä et al., 
2011a; 2011b). Kern van dat programma is dat het zich niet alleen richt op betrokken daders en 
slachtoffers maar op de rol van de hele groep in het voorkomen en stoppen van pesten op scholen ( 
zie www.kivaschool.nl). 

Een andere optie om een grotere bewustwording te bewerkstelligen onder jongeren lijkt het 
vergroten van de pakkans bij cybercriminaliteit. Er zou bijvoorbeeld een preventieve werking uit 
kunnen gaan van het observeren (bij leeftijdsgenoten) of aan den lijve ondervinden dat bepaalde 
gedragingen online niet zomaar getolereerd worden. Met name vanuit het OM werd belang gehecht 
aan bewustwording onder jongeren over sociale media en welke omgangsvormen en uitingen daarbij 
wel en niet strafbaar zijn. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor ‘online vriendschappen’: wat 
houden die vriendschappen in, en wie zijn die mensen waarmee online vriendschappen worden 
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aangegaan (kennen ze die überhaupt)? Ook hebben ouders nog te weinig kennis van 
internetgerelateerde zaken, wat zich op Internet afspeelt, en wat hun kinderen op Internet 
ondernemen. Tegelijkertijd wordt hun betrokkenheid bij de online wereld van hun kinderen door 
meerdere bronnen juist gezien als een remmende factor voor cybercrimineel gedrag. 

  Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek en de doorstroomproblemen van cyberstrafzaken in de strafrechtketen (Leukfeldt en 
collega’s, 2013) doet ons vermoeden dat mogelijk een (aanzienlijk) deel van de geregistreerde 
cybercriminaliteit in ruime zin onder jongeren onder traditionele wetsartikelen staat genoteerd in de 
justitiële data. Neem als voorbeeld bedreiging van anderen: het is zeer goed denkbaar dat in een 
deel  van de jeugdstrafzaken waarin art. 284 of 285 van het Wetboek van Strafrecht ten laste is 
gelegd, het om cybercrime in ruime zin gaat aangezien die bedreiging met een ICT middel is 
uitgevoerd. Dergelijke geregistreerde cybercriminaliteit onder jongeren bleef in dit onderzoek 
onbelicht. Wanneer er belang bestaat om een meer volledig beeld te krijgen van de geregistreerde 
cybercriminaliteit in ruime zin onder jongeren, dan zou in vervolgonderzoek een analyse van 
strafdossiers uitgevoerd moeten worden. Er zou dan bijvoorbeeld gekozen kunnen worden om een 
aselecte steekproef te trekken van recente strafzaken die zo representatief mogelijk is voor 
minderjarige daders in Nederland. De dossiers die horen bij deze strafzaken kunnen dan worden 
onderzocht op de betrokkenheid van ICT middelen bij het plegen van de strafbare feiten. Er zal op die 
manier een beter beeld ontstaan van de mate van geregistreerde cybercriminaliteit in ruime zin 
onder minderjarige daders, en welk aandeel dat vormt van de totale geregistreerde 
jeugdcriminaliteit in Nederland. Een bijkomend voordeel van deze methode zou kunnen zijn dat 
nieuwe of onderbelichte vormen van cybercriminaliteit in ruime zin ‘ontdekt’ worden, die onderwerp 
van ander onderzoek of beleid kunnen worden.  

Een andere richting van relevant vervolgonderzoek betreft cybercrime in enge zin onder jongeren. 
Het huidige onderzoek maakt duidelijk dat hier nog relatief weinig zicht op bestaat. De 
zelfrapportage studies in dit onderzoek namen slechts in zeer beperkte mate cybercriminaliteit in 
enge zin mee onder jongeren (‘het verspreiden van virussen’). Daarnaast is het waarschijnlijk dat de 
geregistreerde cybercriminaliteit in enge zin te lijden zal hebben onder de huidige 
doorstroomproblemen in de strafrechtketen (Leukfeldt en anderen, 2013). Het beeld in de justitiële 
data over met name deze vorm van cybercriminaliteit onder minderjarigen zal daarom onvolledig 
zijn. Toekomstig zelfrapportage en interview onderzoek zou zich kunnen richten op verschillende 
vormen van cybercrime in enge zin onder jongeren, zoals de vormen die via de Wet 
computercriminaliteit  I en II in het strafrecht zijn verankerd (zie methode).      
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  Methodologische aanbevelingen  

Zoals eerder in dit slothoofdstuk werd aangegeven, zijn aan de hier gebruikte bronnen van 
informatie specifieke voordelen en nadelen verbonden. In deze context van cybercriminaliteit, zijn de 
zelfrapportage studies onder jongeren het meest krachtige middel om goed onderzoek te doen. 
Echter, ook aan deze bron kleven risico’s, zoals dat van de sociale wenselijkheid. Het voorleggen van 
vragen over onwenselijk gedrag online (bedreiging, virussen verspreiden, maar denk ook aan 
seksueel gedrag) kan leiden tot vertekende antwoorden van de respondenten. Sociaal wenselijk 
antwoorden zou daarom kunnen leiden tot onderrapportage van vormen van cybercriminaliteit. 

Hoewel in dit onderzoek is geprobeerd om de risico’s van het gebruik van de verschillende bronnen 
te minimaliseren (zie hoofdstuk 2), kan niet worden uitgesloten dat sociale wenselijkheid van invloed 
is geweest op de resultaten. Het is daarom aan te bevelen om in toekomstig onderzoek waarbij van 
zelfrapportages gebruik wordt gemaakt meer rekening te houden met mogelijk sociaal wenselijk 
antwoorden.  

Een meer indirecte manier van bevragen zou hier uitkomst kunnen bieden. In de 
zelfrapportagestudies die hier werden geraadpleegd werd respondenten gevraagd aan te geven of en 
hoe vaak ze bepaalde criminele handelingen hebben uitgevoerd, en welke motieven aan hun gedrag 
ten grondslag liggen; omdat alle gegeven antwoorden in negatieve zin betrekking kunnen hebben op 
de respondent zelf, kan men zich afvragen of deze voldoende gemotiveerd waren om eerlijk te 
antwoorden. In plaats daarvan zou respondenten ook gevraagd kunnen worden dergelijke vragen te 
beantwoorden over het gedrag en de motieven van vrienden of andere daders (in het algemeen); 
door het onpersoonlijke karakter van de vragen kan grotere accuratesse van de antwoorden worden 
verwacht. John, Loewenstein en Prelec (2012) voerden bijvoorbeeld een vragenlijstonderzoek uit 
waarbij zelfrapportages over twijfelachtige onderzoekspraktijken gecombineerd werden met 
inschattingen over de prevalentie daarvan onder collega’s en over het aantal van die collega’s die toe 
zouden geven dergelijk gedrag te hebben vertoond. Zij concludeerden dat deze strategie een veel 
beter beeld oplevert van prevalentie van onwenselijk gedrag.  

Er bestaan ook andere technieken voor zelfrapportage-onderzoek om het probleem van sociale 
wenselijkheid bij directe bevraging te omzeilen. Zo zijn er technieken op basis van de randomized 
response methode (Warner, 1965), waarbij het antwoord dat een deelnemer geeft op een gevoelige 
vraag gegarandeerd verborgen blijft voor de interviewer en onderzoeker (zie Lensvelt-Mulders, Hox, 
van der Heijden, & Maas, 2005 voor een meta-analyse). In de oorspronkelijke vorm wordt elke 
deelnemer gevraagd telkens één van twee tegengestelde stellingen eerlijk te beantwoorden 
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(bijvoorbeeld stelling A “Ik heb het afgelopen jaar computervirussen verstuurd” en  B “Ik heb het 
afgelopen jaar geen computervirussen verstuurd”). Door gebruik te maken van een randomisatie-
middel (bijvoorbeeld een dobbelsteen) die alleen de deelnemer kan waarnemen, wordt bepaald 
welke stelling hij of zij eerlijk moet beantwoorden. De rationale achter deze benadering is dat 
antwoorden nooit gebruikt kunnen worden om te achterhalen of een individuele deelnemer sociaal 
onwenselijk gedrag heeft vertoond, maar dat de antwoorden wel gebruikt kunnen worden om de 
kans op het voorkomen van het kwalijke gedrag in de onderzochte steekproef te schatten. De 
garantie voor een deelnemer dat zijn privacy absoluut gewaarborgd blijft, zou de sociale 
wenselijkheid bij het antwoorden sterk moeten verminderen. Onderzoek laat zien dat randomised 
response technieken tot meer valide resultaten leiden dan meer directe manieren van bevragen 
(Lensvelt-Mulders et al., 2005; van der Heijden, Van Gils, Bouts & Hox, 2000). 

Randomised response technieken en indirecte methoden van bevraging zouden in principe ook in 
zelfrapportage-onderzoek met betrekking tot cybercriminaliteit kunnen worden toegepast. Er kleven 
echter wel een aantal nadelen aan deze alternatieven. Een nadeel van randomised response 
technieken is bijvoorbeeld dat deze kostbaar zijn; doordat de antwoorden van individuele 
deelnemers op gevoelige vragen onbekend zijn is er een grote steekproef nodig om tot goede 
schatting te komen over de hele groep  (Bockenholt & van der Heijden, 2007). Een nadeel van de 
indirecte methode van bevragen is dat het aantal vragen dat de respondent wordt voorgelegd sterk 
toeneemt, waardoor het risico dat het invullen van de vragenlijst voortijdig wordt afgebroken groter 
wordt. Het is daarom aan de onderzoekers om een goede balans te vinden tussen de gewenste 
accuratesse van de antwoorden, de kosten van dataverzameling en het aantal voor te leggen vragen. 
Aangezien het huidige onderzoek slechts summier zicht bood op de prevalentie, modus operandi, 
ontstaans- en zienswijze van cybercriminaliteit in enge zin, zou een toekomstig zelfrapportage-
onderzoek met een indirecte of randomized response bevragingsmethode zich op dit type 
cybercriminaliteit kunnen richten. Een dergelijk, goed opgezet onderzoek kan dan bijvoorbeeld de 
vraag beantwoorden of het zeer geringe percentage van de jongeren in dit onderzoek dat aangaf 
computervirussen te hebben verspreid het afgelopen jaar (0,6 %; zie Van der Broek en collega’s, 
2013) een realistisch percentage betreft of dat het naar boven moet worden bijgesteld. 
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Op verzoek van de Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie is 
onderzoek gedaan naar de mate waarin jongeren zelf 
aangeven betrokken te zijn geweest bij het plegen van 
antisociaal gedrag online. De DJJ wil meer inzicht 
krijgen in de betrokkenheid van jongeren bij 
cybercrime in het algemeen, zodat eventueel specifiek 
beleid kan worden gemaakt om dergelijk gedrag tegen 
te gaan. In opdracht van het WODC is hiernaar door 
de Universiteit Twente onderzoek uitgevoerd (Zebel 
et al., aankomend). Het WODC zelf heeft ten behoeve 
van dit onderzoek op basis van gegevens uit de 
Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ), 
metingen 2005 en 2010, een deelstudie verricht naar 
de mate waarin jongeren in de leeftijd 10 tot en met 
17 jaar zelf online antisociaal gedrag rapporteren. 
Onder online antisociaal gedrag wordt in dit 
deelonderzoek verstaan: het onbetaald downloaden 
van illegaal aangeboden software of muziek, het 
opzettelijk versturen van virussen en het bedreigen 

van iemand via sms, email of een chatprogramma. Het 
doel is tweeledig. Ten eerste wordt op basis van 
zelfrapportage inzicht gegeven in de prevalentie, 
achtergronden en ontwikkeling in de tijd van online 
antisociaal gedrag onder jongeren. Ten tweede wordt 
nagegaan in hoeverre het plegen van online 
antisociaal gedrag samengaat met (verschillende 
typen) zelfgerapporteerd offline antisociaal gedrag, 
zoals vermogensdelicten, vernielingen en geweld. 

Aanleiding 

Er is relatief weinig bekend over de mate waarin 
jongeren in Nederland betrokken zijn bij het plegen 
van cybercrime. Onder cybercrime wordt verstaan: 
“Elke strafbare gedraging waarbij voor de uitvoering 
het gebruik van geautomatiseerde werken bij de 
verwerking en overdracht van gegevens van 
overwegende betekenis is” (KLPD Dienst Nationale 
Recherce, 2009). Het Nationaal Cyber Security 
Centrum (NCSC) maakt daarbij nog onderscheid 
tussen cybercrime in enge en in ruime zin. Cybercrime 
in enge zin betreft strafbare gedragingen die alleen 
met gebruik van informatie-en 
communicatietechnologie (ICT) gepleegd kunnen 
worden. Hardware, software of apparatuur
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Box 1 Belangrijkste bevindingen 

 

met daarin opgeslagen gegevens zijn hierbij het 
doelwit. Voorbeelden van cybercrime in enge zin 
zijn het versturen van computervirussen of het 
onbruikbaar maken van systemen. Over cybercrime 
in ruime zin spreekt men wanneer ICT op normale 
wijze wordt gebruikt bij het plegen van traditionele 
criminaliteit. Voorbeelden zijn bedreiging via 
sociale media of email en verspreiding van 
kinderporno (NCSC, 2012). 

Het is opvallend dat er zo weinig bekend is over de 
betrokkenheid van jongeren bij dit fenomeen 
terwijl vrijwel alle Nederlandse jongeren zich 
tegenwoordig op internet bevinden. In 2008 begaf 

83% van de Nederlandse kinderen tussen de 6 en 
10 jaar oud zich op het internet. Bij 11- tot 14-
jarigen was dit 96% en bij 15- tot 17-jarigen zelfs 
100% (Livingstone & Haddon, 2009). In 2010 werd 
een grootschalig onderzoek naar het 
internetgedrag van kinderen verricht onder 
kinderen tussen de 9 en 16 jaar in 25 Europese 
landen. In Nederland namen circa 1.000 kinderen 
deel aan dit onderzoek. Zij gaven allemaal aan wel 
eens thuis gebruik te maken van internet, waarvan 
56% dit doet op de eigen kamer of in een andere 
privéruimte. Verder geeft 80% van de kinderen aan 
dagelijks online te zijn. Nederland neemt hiermee 

• Van de onderzoekspopulatie van de MZJ rapporteerde 38,2% in de afgelopen twaalf maanden onbetaald te 
hebben gedownload, 5,4% rapporteerde iemand online te hebben bedreigd en 0,6% rapporteerde 
opzettelijk een virus te hebben verspreid. 

• Het aandeel jongeren dat zei in de afgelopen twaalf maanden onbetaald te hebben gedownload, is tussen 
2005 en 2010 gedaald. Er doen zich in de tijd geen significante veranderingen voor bij online bedreiging. 

• Jongeren die rapporteerden een virus te hebben verstuurd en/ of iemand online te hebben bedreigd, 
hebben een grotere kansverhouding om tevens offline antisociaal gedrag te rapporteren. 

• Van de jongeren die zeiden iemand online te hebben bedreigd, rapporteerde het merendeel eveneens 
offline geweldsdelicten te hebben gepleegd. Een sterke samenhang wordt gevonden met offline 
bedreiging.  

• Jongeren die zeiden onbetaald te downloaden, gaven aan in minder sterke mate offline antisociaal gedrag 
te vertonen dan jongeren die online bedreigen. 

• Jongeren die zowel offline als online of alleen offline antisociaal gedrag rapporteerden (exclusief onbetaald 
downloaden), zijn relatief vaker van het mannelijke geslacht en ouder dan jongeren die geen antisociaal 
gedrag rapporteerden. De groep jongeren die alleen online delicten rapporteerde, was te klein om verdere 
conclusies te kunnen trekken. 
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internationaal gezien de 6e positie in (Livingstone, 
Haddon, Görzig & Ólafsson, 2011).  

De betrokkenheid van jongeren bij cybercrime is 
opgevallen in een aantal recente cybercrime zaken. 
Zo werd in maart 2012 een 17-jarige jongen 
opgepakt die zich toegang had verschaft tot 
honderden servers van KPN. De jongen werd 
daarnaast ervan verdacht een site te beheren waar 
gestolen creditcardgegevens werden verhandeld 
(OM.nl, 2012). In april 2013 ontstond er grote 
maatschappelijke onrust nadat een 18-jarige 
jongen via de website 4chan.org had gedreigd met 
een schietpartij ergens op een school in Leiden 
(NRC.nl, 2013). En op Koninginnedag 2013 plaatste 
een 13-jarige jongen een twitterbericht waarin hij 
dreigde Koningin Beatrix dood te schieten 
(Volkskrant.nl, 2013).  

Deze deelstudie richt zich op een beperkt 
onderdeel van cybercrime, namelijk onbetaald en 
illegaal downloaden, virussen versturen en iemand 
digitaal bedreigen. Het versturen van virussen en 
iemand online bedreigen is wettelijk gezien 
strafbaar en kan aangemerkt worden als delict. Er is 
in Nederland al enkele jaren discussie over of dit 
ook geldt voor het onbetaald downloaden van films 
en muziek voor eigen gebruik. Het aanbieden 
(uploaden) van auteursrechtelijk beschermd 
materiaal is niet toegestaan in Nederland. Het is 
daarentegen wel toegestaan dit illegaal 
aangeboden materiaal te downloaden voor eigen 
gebruik. Dit geldt echter alleen voor het 
downloaden van muziek, films en ebooks. Het 
downloaden van games en software is niet 
toegestaan (Brein, 2013). Om auteurs en artiesten 
te compenseren voor de schade die zij lijden door 
het dowloaden van films en muziek voor 
privégebruik is per 1 januari 2013 een 
thuiskopieheffing ingevoerd. Over deze 
thuiskopieheffing zijn diverse rechtszaken gevoerd. 

Het is onduidelijk of de Nederlandse wet, die het 
downloaden van illegaal aangeboden materiaal 
toestaat, in strijd met de Europese wetgeving. 
Daarom heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie 
van de Europese Unie gevraagd zich over deze 
kwestie te buigen. De uitspraak kan weer gevolgen 
hebben voor de ingevoerde thuiskopieheffing (De 
Haes, 2012; HR, 2012). Omdat de discussie nog 
altijd gaande is, is besloten onbetaald downloaden 
van illegaal aangeboden materiaal toch mee te 
nemen in de analyses van deze factsheet, tenzij 
anders aangegeven. Om niet teveel verschillende 
termen te hanteren, is ervoor gekozen om zowel de 
online als offline (delinquente) gedragingen te 
omschrijven als antisociaal gedrag. 

Methode 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gege-
vens uit de MZJ die verzameld zijn in 2005 en 2010 
(voor een uitgebreide beschrijving van de methode 
zie Van der Laan & Blom, 2006; Van der Laan & 
Blom, 2011). De MZJ is een periodiek survey 
onderzoek waarvoor een steekproef van jongeren 
in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar wordt 
getrokken uit de Gemeentelijke Basisadministratie 
(GBA). Het voordeel van deze steekproef is dat alle 
in Nederland woonachtige jongeren een kans 
hebben om deel te nemen aan het onderzoek, dus 
ook de niet-schoolgaanden. De deelname van de 
jongeren aan de survey is vrijwillig. Bij jongeren 
beneden de 16 jaar is ook toestemming aan de 
ouders gevraagd voor deelname van hun zoon of 
dochter. De respons was 68,0% in 2005 en 68,5% in 
2010. De gegevens zijn gewogen naar sekse, 
leeftijd, opleiding, herkomstgroep, landsdeel en 
stedelijkheidsgraad zodat de bevindingen op deze 
achtergrondkenmerken representatief zijn voor 
Nederlandse jongeren. De non-respons op de 
genoemde achtergrondkenmerken is niet selectief. 
Wel is enige voorzichtigheid geboden betreffende 
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de Marokkaanse en Turkse jongeren, omdat bij die 
groepen de non-respons relatief hoger is dan bij de 
andere herkomstgroepen (zie Van der Laan & Blom, 
2006; Van der Laan & Blom, 2011). De vragenlijst is 
met een computer afgenomen, de zogenoemde 
Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) 
methode. Voor de delictvragen is gebruik gemaakt 
van de Computer Assisted Self Interviewing (CASI) 
methode. Hierbij vult de jongere zelf op de laptop 
de vragen in zonder dat de interviewer meekijkt. 

De jongeren kregen vragen voorgelegd over diverse 
terreinen van hun functioneren, waaronder 
delictvragen en vragen over (de ervaren relatie met 
en opvoedingsstijlen van hun) ouders, school, werk 
en vrienden. Naast vragen over antisociaal gedrag 
online werden “klassieke” offline delictvragen 
gesteld die betrekking hadden op vernielingen, 
vermogensdelicten, geweldsdelicten, drugs-
criminaliteit en wapenbezit.  

De analyses in deze studie werden verricht op 
1.460 jongeren (2005) en 3.029 jongeren (2010). In 
2010 zijn vier jongeren verwijderd uit de dataset in 
verband met extreme antwoordpatronen.  

Zowel in 2005 als in 2010 bestond de totale groep 
respondenten (na weging) voor 49% uit meisjes en 
voor 51% uit jongens. In 2005 was 74% van de 
respondenten autochtoon, in 2010 was dit 
percentage licht gestegen naar 78%. Iets minder 
dan een kwart van de jongeren in beide jaren was 
11 jaar of jonger, ongeveer de helft was 12 tot 15 
jaar oud en iets meer dan een kwart was 16 jaar of 
ouder13 (zie tabel B1 in de bijlage).  

13 De indeling van de leeftijdsgroepen is gebaseerd op 

de strafbaarstelling van jongeren in het Nederlandse strafrecht. 

Jongeren onder de 12 jaar zijn niet strafbaar, voor jongeren 

tussen de 12 en 18 jaar geldt nu nog het jeugdstrafrecht. 

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen ook volgens het volwassen 

Met betrekking tot antisociaal gedrag online zijn de 
volgende drie vragen aan jongeren gesteld:  

• Heb je wel eens van het internet software 
of muziek gehaald terwijl je wist dat dit 
illegaal was? (Bijvoorbeeld illegaal muziek 
of software met anderen delen via Pirate 
Bay, Mininova of eMule?) 

• Heb je wel eens met opzet via internet of 
per e-mail virussen rondgestuurd naar 
andere computers? 

• Heb je wel eens via een sms, e-mail of in 
een chatbox iemand een bericht gestuurd 
met de bedoeling hem of haar bang te 
maken? 

Daarnaast is gevraagd hoe vaak zij dit antisociale 
gedrag in de twaalf maanden voorafgaande aan de 
afname hebben vertoond.  

Resultaten 

Prevalentie van online antisociaal gedrag 

In tabel 1 staan de prevalentiecijfers voor de 
jongeren die in 2010 zeiden online antisociaal 
gedrag te hebben vertoond. In 2010 rapporteerde 
42,2% van de jongeren ooit onbetaald muziek of 
software te hebben gedownload, 38,2% 
rapporteerde dit de voorgaande twaalf maanden te 
hebben gedaan. De prevalenties bij andere online 
gedragingen zijn lager. Zo rapporteerde 7,3% van 
de jongeren ooit iemand online te hebben bedreigd 
(5,4% in de voorgaande twaalf maanden) en gaf 
0,9% van hen aan ooit opzettelijk een virus te 
hebben verstuurd (0,6% in de voorgaande twaalf 
maanden). In tabel 1 staan ook de frequenties van 
online antisociaal gedrag. Van de jongeren die 
onbetaald hebben gedownload, zegt het 

strafrecht veroordeeld worden. Vandaar dat gekozen is voor de 

indeling 11 jaar en jonger, 12 t/m 15 jaar en 16 jaar en ouder. 
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merendeel (67,9%) dit 5 keer of vaker te hebben 
gedaan. Bij online bedreiging en virussen versturen 
liggen deze percentages op respectievelijk 20,9% 
en 19,6%. Jongeren die rapporteerden in de 
afgelopen twaalf maanden onbetaald te hebben 
gedownload, deden dit vervolgens dus ook relatief 
vaak, terwijl voor online bedreiging en het 
versturen van virussen geldt dat het merendeel van 
de jongeren dit 1-4 keer deed.  

Tabel 1  Prevalentiecijfers online antisociaal 
gedrag 2010 (N=3.029) 

  

Onbetaald 
download
en 

Online 
bedreiging  

Virus 
versturen 

Ooit gedaan 42,2% 7,3% 0,9% 

Afgelopen 12 
maanden 
gedaan 38,2% 5,4% 0,6% 

Aantal keren 
gedaan    

1 keer  10,8% 41,7% 40,0% 

2-4 keer  21,3% 37,4% 40,3% 

5-10 keer  22,8% 11,2% 0,0% 

11 keer of vaker  45,0% 9,7% 19,6% 

Ontwikkeling in de tijd 

Om veranderingen in de tijd in de mate waarin 
jongeren betrokken zijn bij online antisociaal 
gedrag in kaart te brengen, is per delict gekeken 
naar de significante verschillen in 

achtergrondkenmerken tussen de twee 
afnamejaren. De groep virusverstuurders vormde 
met respectievelijk 23 en 17 respondenten in 2005 
en 2010 een te kleine groep om verder uiteen te 
splitsen. De resultaten hebben betrekking op 
antisociaal gedrag dat gepleegd is in de twaalf 
maanden voorafgaande aan de afname van de MZJ 
in 2005 en 2010. Wanneer we kijken naar tabel 2, 
dan zien we dat er geen significante verschillen zijn 
tussen 2005 en 2010 in het percentage jongeren 
dat rapporteerde iemand online te hebben 
bedreigd. Er zijn ook geen significante verschillen 
als we uitsplitsen naar sekse, herkomst en leeftijd. 

Ten aanzien van het onbetaald downloaden zien 
we wel significante verschillen tussen beide jaren. 
Wanneer we kijken naar de totale groep, dan blijkt 
dat er in 2010 een significante daling van 9%-punt 
was in het aantal jongeren dat aangaf onbetaald te 
hebben gedownload. Een soortgelijke ontwikkeling 
zien we binnen subgroepen. Zowel het percentage 
jongens als meisjes dat zei onbetaald te hebben 
gedownload, lag in 2010 significant lager dan in 
2005. Het percentage autochtone jongeren dat 
rapporteerde in de voorafgaande twaalf maanden 
onbetaald te hebben gedownload is significant 
gedaald, terwijl het percentage onder allochtone 
jongeren nagenoeg gelijk is in beide jaren. Verder 
bleek dat het percentage jongeren van 15 jaar en 
jonger dat rapporteerde onbetaald te hebben 
gedownload significant is gedaald in 2010. Het 
percentage is onder de jongeren van 16 jaar en 
ouder eveneens gedaald, deze daling is echter niet 
significant. Kortom, het aandeel jongeren dat zei in 
het afgelopen jaar onbetaald te hebben 
gedownload, is tussen 2005 en 2010 gedaald.
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Tabel 2  Prevalentie online antisociaal gedrag in de afgelopen 12 maanden naar achtergrondkenmerken 
van jongeren in 2005 (N=1.460) en 2010 (N=3.029) in % (rij-percentages)

 Onbetaald downloaden Online bedreiging 

    2005 2010 2005 2010 

 N Totaal 689 1.156 81 163 

Totaal  47,2 38,2* 5,6 5,4 

Sekse Meisje 43,1 30,3* 5,0 4,3 

  Jongen 51,1 45,7* 6,0 6,4 

Herkomstg
roep Autochtoon 51,4 39,3* 5,6 5,3 

  Allochtoon 35,0 34,1 5,3 5,7 

Leeftijd 11 jaar en jonger 16,6 9,0* 2,2 2,3 

  12 t/m 15 jaar 50,1 38,2* 5,8 5,6 

  16 jaar en ouder 67,5 62,8 8,1 7,8 

* Significant (p<0,05). 

De samenhang tussen online antisociale 
gedragingen onderling 

Met een Spearman’s rangcorrelatie is gekeken naar 
de onderlinge samenhang tussen de drie online 
antisociale gedragingen in 2010. De drie 
gedragingen blijken onderling significant samen te 
hangen (p≤0,01), de samenhang is echter zwak 
(r=0,07-0,17). Van de jongeren die rapporteerden 
in de afgelopen twaalf maanden onbetaald te 
hebben gedownload, zei 10,1% ook iemand online 
te hebben bedreigd en 1,2% gaf aan een virus te 
hebben verstuurd. Van de jongeren die 
rapporteerde iemand online bedreigd te hebben, 
zei 2,5% een virus te hebben verstuurd en 72,2% 
gaf aan onbetaald te hebben gedownload in de 
afgelopen twaalf maanden. Verder is gekeken naar 

hoeveel jongeren meerdere antisociale 
gedragingen online hebben vertoond. Van de 
onderzoekspopulatie rapporteerde 60,3% geen van 
de drie online antisociale gedragingen in de 
afgelopen twaalf maanden, 35,5% van de jongeren 
rapporteerde 1 van deze gedragingen, 4,2% 
rapporteerde 2 of meer van deze gedragingen. 

De samenhang tussen online en offline antisociaal 
gedrag 

We zijn nagegaan welke soorten offline antisociaal 
gedrag worden gerapporteerd door jongeren die 
onbetaald downloaden of online bedreigen. 
Jongeren die aangaven virussen te hebben 
verstuurd, worden wegens te kleine aantallen 
wederom niet weergegeven in deze analyse.  
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In figuur 1 worden de prevalenties weergegeven 
naar verschillende typen antisociaal gedrag. Per 
online gedraging zijn de prevalenties van de offline 
gedragingen (categoriën vermogen, vernieling, 
geweld en totaal) te zien. In de categorie totaal zijn 
naast de drie genoemde delicttypen ook 
drugsdelicten en wapenbezit opgenomen. 
Wanneer we naar het totaal van de offline delicten 
kijken, dan blijkt dat 89,6% van de jongeren die 
rapporteerde iemand online te hebben bedreigd,  

aangaf ook antisociaal gedrag offline te hebben 
vertoond. Bij de niet-betalende downloaders is dit 
49,8%. De meest voorkomende typen delicten bij 
deze groep zijn vermogens- en geweldsdelicten 
(respectievelijk 30,3% en 29,4%). Van de jongeren 
die online bedreiging rapporteerden, zei het 
merendeel ook betrokken te zijn geweest bij 
geweldsdelicten; 81,6% van deze jongeren gaf aan 
een geweldsdelict te hebben gepleegd. 

 

Figuur 1 Prevalentie antisociaal gedrag in 2010, uitgesplitst naar de verschillende online gedragingen in 
de afgelopen 12 maanden (%) 

 

Noot: De gemiddelde prevalenties in de drie groepen wijken significant van elkaar af (p<0,01). Dit geldt zowel 
voor de totale prevalentie, als voor geweld, vermogen en vernieling. De drie categoriën sluiten elkaar uit.  
* Totaal vermogen, vernielingen en geweldsdelicten inclusief wapens en drugs  
 
Voor de jongeren die aangaven onbetaald te 
hebben gedownload en online te hebben bedreigd 
is specifieker gekeken welke gewelds- vernielings- 
en vermogendelicten zij hebben gepleegd. 
Wanneer we binnen de categoriën kijken naar de 
afzonderlijke gedragingen, springt er niets uit. Bij 
de groep online bedreigers zien we een significante 
samenhang met de meeste offline gedragingen, al 

is deze zwak. Er is een sterke samenhang (r=0,50) 
waar te nemen tussen online bedreiging en offline 
bedreiging. Tevens is er een matige samenhang 
met “iets anders vernielen” (r=0,36). Deze 
resultaten doen vermoeden dat jongeren die 
rapporteerden online te bedreigen, dit ook doen in 
de fysieke wereld terwijl jongeren die 
rapporteerden onbetaald te downloaden geen 
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offline

gedrag*
Geweld Vermogen Vernieling

Onbetaald downloaden
(N=1.156) 49,8 29,4 30,3 24,9

Online bedreiging (N=163) 89,6 81,6 60,7 58,3
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voorkeur hebben voor specifieke offline antisociale 
gedragingen. 

In figuur 1 staat alleen de prevalentie weergegeven 
voor de verschillende typen antisociaal gedrag. We 
weten hiermee echter niets over de ernst en de 
frequentie van het vertoonde gedrag. Deze 
informatie is te vinden in figuur 2. Daarin staat per 
online gedraging de gemiddelde score op een 
totale delinquentieschaal14 weergegeven en de 

14 De delinquentieschaal is een optelsom van 27 

zelfgerapporteerde delicten in de voorgaande 12 maanden 

waarbij per gerapporteerd delict de ernst is vermenigvuldigd 

met de frequentie van plegen. Op deze manier ontstaat voor 

iedere jongere een score op de delinquentieschaal die loopt van 

niet tot zwaar delinquent. Een hogere score op de 

delinquentieschaal kan een hogere diversiteit van gepleegde 

delicten betekenen, en/of een hogere frequentie van 

gepleegde delicten en/of een ernstiger delictpatroon (zie 

verder Van der Laan en Blom, 2006). 

score uitgesplitst naar delicttype. Bij het berekenen 
van de delinquentieschaal wordt rekening 
gehouden met de ernst van het gepleegde delict, 
met het aantal keren dat het delict in de afgelopen 
twaalf maanden is gepleegd en dat jongeren 
meerdere typen delicten kunnen plegen. Hoe hoger 
de score op deze schaal, des te antisocialer het 
gedrag van een jongere.  

De resultaten in figuur 2 laten een vergelijkbaar 
beeld zien als in figuur 1. Jongeren die aangaven 
iemand online te hebben bedreigd, scoren vele 
malen hoger op de delinquentieschaal dan 
jongeren die aangaven onbetaald te hebben 
gedownload. Dit geldt zowel voor het totale aantal 
offline gedragingen als voor de afzonderlijke 
categoriën (geweld, vermogen en vernieling). 

 

Figuur 2 Gemiddelde score op delinquentieschaal in 2010, uitgesplitst naar de verschillende online 
antisociale gedragingen in de afgelopen 12 maanden 

 

Noot: De gemiddelde delinquentiescores van de drie groepen wijken significant van elkaar af (p<0,01). Dit geldt 
zowel voor de totale delinquentiescore, als voor geweld, vermogen en vernieling. De drie categoriën sluiten 
elkaar uit.  * Totaal vermogen, vernielingen en geweldsdelicten inclusief wapens en drugs. 
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Vervolgens is gekeken in hoeverre het versturen van 
een virus en/of online bedreigen samenhangt met 
ander antisociaal gedrag offline (zie tabel 3). In deze 
analyse is onbetaald downloaden vanwege de 
maatschappelijke discussie over of het strafbaar is 
niet meegenomen als online antisociaal gedrag. Van 
de 3.029 respondenten rapporteerde 67,1% geen 
online of offline antisociaal gedrag in het jaar 
voorafgaande aan de afname. Van de jongeren 
rapporteerde 5,1% zowel online als offline antisociaal 
gedrag. 0,7% van de jongeren rapporteerde alleen 
online antisociaal gedrag en 27,1% rapporteerde geen 
online antisociaal gedrag maar wel offline antisociaal 
gedrag. Er is een significante samenhang (r=0,31) 
tussen het rapporteren van online en offline 
antisociaal gedrag. De sterkte van dit overall verband 
is matig. Echter, jongeren die online antisociaal 
gedrag rapporteren, hebben een veel grotere 
kansverhouding dat zij ook offline antisociaal gedrag 
rapporteren dan jongeren die geen online antisociaal 
gedrag rapporteren (odds ratio= 19,3).  

Verschillen in achtergrondkenmerken tussen jongeren 
die wel en geen online antisociaal gedrag rapporteren 

Tot slot willen we weten of de jongeren die alleen een 
virus hebben verstuurd of iemand online hebben 
bedreigd, afwijken qua achtergrondkenmerken van 
jongeren die geen of alleen offline antisociaal gedrag 
rapporteerden (onbetaald downloaden is wederom 
niet meegenomen als online antisociaal gedrag). De 
resultaten van deze analyse staan in tabel 4.  

 

 

 

Tabel 3  Percentage jongeren dat zei in de 
afgelopen 12 maanden online en/of 
offline antisociaal (ex. Downloaden) 
gedrag te hebben vertoond 

  

Geen offline 

antisociaal 
gedrag 

Offline 
antisociaal 

gedrag 

Geen online 
antisociaal gedrag 67,1 27,1 

Online antisociaal 
gedrag 0,7 5,1 

 

Het aandeel meisjes in de groep dat geen online en 
offline antisociaal gedrag rapporteerde, is groter dan 
het aandeel jongens. Het aandeel jongens is weer 
groter in de groep die rapporteerde alleen offline 
antisociaal gedrag te hebben vertoond en in de groep 
die rapporteerde zowel online als offline antisociaal 
gedrag te hebben vertoond. Ten aanzien van de 
herkomstgroep bestaan geen verschillen binnen de 
groepen. Binnen de groep die zei geen online en 
offline antisociaal gedrag te hebben vertoond, 
bevonden zich meer jongeren van 11 jaar en jonger 
dan gemiddeld en minder jongeren van 16 jaar en 
ouder. In de groep die rapporteerde alleen offline of 
zowel online als offline antisociaal gedrag te hebben 
vertoond, bevonden zich meer jongeren van 16 jaar 
en ouder en minder jongeren van 11 jaar en jonger. 
Ten aanzien van de groep die alleen online antisociaal 
gedrag rapporteerde, bestaan geen verschillen qua 
sekse, herkomst en leeftijd wat op zich niet 
verwonderlijk is vanwege het kleine aantal jongeren. 
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Tabel 4 Verschil in achtergrondkenmerken tussen jongeren die wel en geen online antisociaal gedrag 
hebben vertoond in 2010 in de afgelopen 12 maanden (%) 

 

    

Geen 
online/ 
offline 
antisociaal 
gedrag  

Alleen offline  

antisociaal gedrag  

Online en offline  

antisociaal gedrag 

Alleen online  

antisociaal gedrag  

  N  2.033 820 
 
156 

 
20 

Sekse Meisje 72,9* 22,7* 3,7* 0,7 

  Jongen 61,6* 31,3* 6,5* 0,6 

Herkomst- 

groep Autochtoon 66,7 27,6 5,0 0,7 

  Allochtoon 68,5 25,1 5,8 0,6 

Leeftijd 11 jaar en jonger 82,2* 15,2* 2,0* 0,6 

  12 t/m 15 jaar 65,8 28,2 5,2 0,8 

  16 jaar en ouder 56,6* 35,0* 7,9* 0,5 

* Significant (p<0,05). 

 

 

Discussie 

In deze factsheet hebben we op basis van gegevens 
uit de MZJ die in 2005 en 2010 verzameld zijn, in kaart 
gebracht in welke mate jongeren in de leeftijd van 10 
tot en met 17 jaar online antisociaal gedrag 
rapporteerden en welke veranderingen in de tijd zich 
hebben voorgedaan met betrekking tot het vertonen 
van online antisociaal gedrag. Tevens is gekeken in 
hoeverre dit zelfgerapporteerde online gedrag 
samenhangt met ander zelfgerapporteerd offline 
antisociaal gedrag en in welke mate jongeren die wel 

en geen online antisociaal gedrag rapporteren van 
elkaar verschillen qua achtergrondkenmerken.  

Hoewel het downloaden van illegaal aangeboden 
materiaal nog altijd ter discussie staat in Nederland, is 
besloten het onbetaald downloaden toch als 
antisociale gedraging mee te nemen in de analyses 
van deze factsheet, tenzij anders aangegeven.  

Uit de analyses blijkt dat 38,2%van de 10 tot 17-jarige 
jongeren in de voorgaande twaalf maanden 
rapporteerde onbetaald te hebben gedownload. De 
prevalentiecijfers voor zelfgerapporteerde online 
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bedreiging en het versturen van virussen lagen met 
respectievelijk 5,4% en 0,6% een stuk lager. De groep 
jongeren die aangaf virussen te versturen was 
dermate klein, dat deze groep in de analyses niet 
verder uitgesplitst is.  

Het aandeel jongeren dat zei in de afgelopen twaalf 
maanden onbetaald te hebben gedownload, is tussen 
2005 en 2010 gedaald ongeacht sekse en leeftijd. Ten 
aanzien van de herkomstgroep zien we wel een daling 
onder autochtone, maar geen daling onder allochtone 
jongeren. Mogelijk is dit te verklaren doordat ook in 
allochtone gezinnen jongeren steeds vaker toegang 
tot internet hebben.  

De lagere prevalentie in 2010 ten opzichte van 2005 
van zelfgerapporteerd onbetaald downloaden is 
opmerkelijk aangezien het internetgebruik de 
afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Een 
mogelijke verklaring is de opkomst van sociale media. 
Wellicht delen jongeren via sociale media meer 
bestanden waardoor zij deze niet meer hoeven te 
downloaden. Het delen van bestanden via sociale 
media is niet toegestaan in Nederland. Naar deze 
wijze van delen is echter niet gevraagd in de survey 
waardoor het niet uit de cijfers valt te herleiden. Een 
andere mogelijke verklaring is de opkomst van itunes, 
spotify en youtube. Mogelijk wordt er meer legaal 
gedownload en luisteren jongeren meer muziek 
online. Hierover konden we helaas geen verdere 
informatie vinden. 

Met betrekking tot zelfgerapporteerde online 
bedreiging worden geen significante verschillen 
tussen de jaren waargenomen. Van de jongeren die 
aangaven in het voorgaande jaar wel eens iemand 
online te hebben bedreigd, zei het merendeel (81,6%) 
zich ook wel eens schuldig te hebben gemaakt aan 
een offline geweldsdelict in het voorgaande jaar. 
Daarnaast blijkt er een sterke samenhang te bestaan 
tussen online en offline bedreiging. Jongeren die 

onbetaald downloaden, gaven in minder sterke mate 
aan ander offline antisociaal gedrag te vertonen. Dit 
kan er mogelijk op wijzen dat jongeren die aangaven 
onbetaald te downloaden een ander type jongeren 
zijn dan jongeren die aangaven iemand online te 
hebben bedreigd. Jongeren die onbetaald 
downloaden rapporteerden, lijken “normale” 
jongeren te zijn die af en toe iets uithalen. Slechts een 
klein deel van deze jongeren rapporteerde ook offline 
antisociaal gedrag. Als groep lijken ze geen specifieke 
voorkeur voor bepaalde antisociale gedragingen te 
hebben. Van de jongeren die rapporteerden in het 
voorgaande jaar wel eens iemand online te hebben 
bedreigd, rapporteerde het merendeel dit ook in de 
fysieke wereld te hebben gedaan. Ook rapporteerde 
het merendeel van deze jongeren offline vernielingen. 
Dit zijn jongeren die mogelijk ook ander 
probleemgedrag vertonen.  

Tevens bleek uit de analyses dat jongeren die 
aangaven in het voorgaande jaar een virus te hebben 
verstuurd en/of iemand online te hebben bedreigd, 
een grotere kansverhouding hebben om ook ander 
offline antisociaal gedrag te rapporteren. 

Wat betreft de achtergrondkenmerken zien we een 
aantal verschillen tussen jongeren die wel en geen 
online antisociaal gedrag rapporteren (exclusief 
onbetaald downloaden). Het aandeel jongeren dat 
online antisociaal gedrag rapporteerde, is onder de 10 
tot 11-jarigen lager dan onder oudere 
leeftijdsgroepen. Dit geldt ook voor de offline 
gedragingen. Ten aanzien van de herkomst bestaan er 
geen verschillen tussen de groepen. Ten aanzien van 
de groep jongeren die alleen online antisociaal gedrag 
rapporteerden, zijn er geen verschillen qua sekse, 
herkomst en leeftijd. 

Beperkingen 

Deze resultaten moeten met enige zorgvuldigheid 
geïnterpreteerd worden. Ten eerste heeft de MZJ 
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betrekking op een steekproef uit de hele populatie 10 
tot 17-jarigen in Nederland. In deze groep komen 
relatief weinig jongeren voor die opzettelijk een virus 
hebben verstuurd of iemand online hebben bedreigd. 
We weten niet in hoeverre soortgelijke resultaten 
gevonden zouden worden onder een subpopulatie 
van jongeren die met politie of justitie te maken 
krijgen vanwege hun criminele gedrag. Hoewel er tot 
op heden geen schattingen bekend zijn over het 
aandeel jongeren dat wegens online criminaliteit met 
de politie te maken krijgt weten we dat slechts 2% tot 
5% van de jongeren uit de algemene populatie 
vanwege offline criminaliteit in aanraking met politie 
te maken krijgt. Verder weten we ook dat bij offline 
delinquentie zelfrapportage belangrijke beperkingen 
van onder- en overrapportage kent (zie Van der Laan 
& Blom, 2006). In hoeverre dat ook opgaat voor 
online antisociaal gedrag is onbekend. 

Ten tweede kunnen we op basis van dit deelonder-
zoek niet spreken over online antisociaal gedrag als 
voorspellende risicofactor voor offline antisociaal 
gedrag. Het onderzoek betreft een cross-sectionele 
studie waarin alle antisociale gedragingen gelijktijdig 
zijn gemeten. De resultaten van dit onderzoek geven 
aan dat er een samenhang is tussen het plegen van 
zelfgerapporteerd online en offline antisociaal gedrag. 
We kunnen niet stellen dat het rapporteren van dit 
online antisociale gedrag een risicofactor is voor 
offline antisociaal gedrag. Dit impliceert immers een 
oorzakelijk verband, wat niet vast te stellen is in een 
cross-sectioneel onderzoek.  

Tenslotte blijkt de vraagstelling met betrekking tot het 
downloaden van illegaal aangeboden materiaal niet 
eenduidig te zijn. In Nederland is het toegestaan 
illegaal aangeboden muziek, films en boeken te 
downloaden voor eigen gebruik. Het downloaden van 
games en software is niet toegestaan. Tevens is het 
uploaden/ delen van auteursrechtelijk beschermd 
materiaal niet toegestaan. In de vragenlijst van de 

MZJ werd niet alleen gevraagd naar het downloaden 
van muziek, maar ook naar het downloaden van 
software en het delen van bestanden via speciaal 
daarvoor bestemde websites. Er wordt dus naar drie 
verschillende gedragingen gevraagd waardoor het 
niet herleidbaar is wat de jongere precies heeft 
gedaan. 

Conclusie 

Uit deze studie kan worden geconcludeerd dat 
jongeren in 2010 minder rapporteerden onbetaald te 
downloaden ten opzichte van de jongeren in 2005. Er 
lijkt geen sprake te zijn van een specifieke clustering 
met ander offline antisociaal gedrag. Online 
bedreiging is door de jaren heen gelijk gebleven. Bij 
deze jongeren zien we wel een sterke samenhang met 
offline bedreiging, wat mogelijk wijst op een specifiek 
type jongeren dat dit soort antisociaal gedrag 
rapporteert. Jongeren die aangaven virussen te 
verspreiden en/ of online te bedreigen, hebben een 
grotere kansverhouding om ook ander offline 
antisociaal gedrag te rapporteren. Tevens zien we dat 
jongeren die offline en online of alleen offline 
antisociaal gedrag rapporteerden, vaker dan 
gemiddeld van het mannelijke geslacht en 16 jaar of 
ouder zijn dan jongeren die geen antisociaal gedrag 
rapporteerden. 
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Bijlage 

Tabel B1 Prevalentiecijfers totale steekproef van jongeren in 2005 en 2010 naar 
achtergrondkenmerken (kolom-percentages) 

    

Totaal  

2005 

Totaal 

2010 

  N  1.460 3.029 

Sekse Meisje 48,9 48,8 

  Jongen 51,1 51,2 

     

Herkomstgroep Autochtoon 74,2 77,8 

  Allochtoon 25,8 22,2 

     

Leeftijd 11 jaar en jonger 22,3 23,4 

  12 t/m 15 jaar 51,6 49,0 

  16 jaar en ouder 26,2 27,6 

  

 

 

 

 

 

 

 

Deze reeks omvat korte verslagen van onderzoek dat door of in opdracht van het WODC is verricht. 
Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud het standpunt van de Minister van Veiligheid en 
Justitie weergeeft.  

Alle rapporten van het WODC zijn gratis te downloaden van www.wodc.nl.  
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Bijlage II 

Tabel 2  Overzicht van de gebruikte zoektermen bij het selecteren van relevante uitspraken op 
Rechtspraak.nl  

Internet, minderjarige 

Internet, jeugd 

Internet, jeugdstrafzaken 

Computer, minderjarige 

Computer, jeugd 

Geautomatiseerd werk, jeugd 

Geautomatiseerd werk, minderjarige 

Computernetwerk, jeugd 

Computernetwerk, jeugdstrafrecht 

Computernetwerk, minderjarige verdachte 

Cyber, jeugd 

Cyber, minderjarige 

Cybercrime, minderjarige verdachte 

GSM, jeugd 

GSM, minderjarige verdachte 

Telecommunicatie, minderjarige verdachte 

Telecommunicatie, jeugd 

Telecommunicatie, jeugdstrafzaken 

Art. 138ab, minderjarige verdachte 

Art. 138b, minderjarige verdachte 

Art. 138c, minderjarige verdachte 

Art. 139d, minderjarige verdachte 

Art. 161, minderjarige verdachte 
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Art. 232, minderjarige verdachte 

Art. 240b, minderjarige verdachte 

Art. 248 e, minderjarige verdachte 

Art. 273, minderjarige verdachte 

Art. 273d, minderjarige verdachte 

Art. 317, minderjarige verdachte 

Art. 350a, minderjarige verdachte 

Art. 350b, minderjarige verdachte 

Art. 362, minderjarige verdachte 

Cyberpesten 

Cyberpesten, minderjarige verdachte 

Cyberpesten, jeugd 

Cyberpesten, jeugdstrafzaken 

Cyberstalking, minderjarige verdachte 

Cyberstalking, jeugd 

Cyberstalking, jeugdstrafzaken 

DDoS, minderjarige 

DDoS, jeugd 

Digitale afpersing, minderjarige verdachte 

Digitale afpersing, jeugd 

Digitale afpersing, jeugdstrafzaken 

Fraude, minderjarige verdachte 

Fraude, jeugd 

Fraude, jeugdstrafzaken 

Grooming, minderjarige 

Grooming, jeugd 
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Hacken, minderjarige verdachte 

Hacken, jeugd 

Hacken, jeugdstrafrecht 

Kinderporno, minderjarige 

Kinderporno, jeugd 

Phishing, minderjarige 

Phishing, jeugd 

Spam, minderjarige verdachte 

Spam, jeugd 

Spam, jeugdstrafrecht 

Virtueel amulet, minderjarige 

Virtueel amulet, jeugd 

Virtuele diefstal, minderjarige verdachte 

Virtuele diefstal, jeugd 

Virtuele diefstal, jeugdstrafzaken 
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Bijlage III Operationalisatie van de beoordeelde kenmerken in uitspraken van 
Rechtwijzer.nl 
 

De gevonden uitspraken zijn opgenomen in een Excel bestand. Vervolgens zijn de betreffende 
uitspraken grondig bestudeerd en zijn per uitspraak de kenmerken beoordeeld en gescoord. Hierbij 
werden ook telkens de inclusie- en exclusiecriteria in acht genomen.  
 

Algemeen 
Er zijn een aantal algemene kenmerken van een zaak opgenomen in de excelsheet. Hiervoor is 
gekozen om duidelijk vast te stellen over welke zaak wordt gesproken. Aan de hand van deze 
kenmerken kon er voorkomen worden dat er dubbele zaken in de excelsheet werden opgenomen.  
Gebruikte zoektermen: Dit zijn de zoektermen waarmee er is gezocht om de bepaalde zaak aan het 
licht te krijgen. Deze zoektermen zijn te vinden in tabel 2.1. 
LJN: “Landelijk JurisprudentieNummer”. Dit is een uniek nummer dat in de databank aan rechterlijke 
uitspraken is toegekend.  
Omschrijving van de zaak: Dit is de korte samenvatting die aan het begin van elke zaak wordt 
gegeven over het delict.  
Wetsartikelen: Dit zijn de artikelen die gebruikt zijn om tot een veroordeling te komen.  
Leeftijd dader: De leeftijd die de verdachte had op het moment van plegen.  
Impliciet/expliciet benoemd: Wanneer de leeftijd van een verdachte ten tijde van plegen werd 
aangegeven met een geboortedatum is het gescoord als expliciet. Wanneer er gebruik is gemaakt 
van termen als jeugdrecht, jeugdreclassering, minderjarige verdachte is het gescoord als impliciet.  
Geslacht: Is het delict gepleegd door een man of door een vrouw. 
Jaartal van plegen: Het jaar waarin de verdachte het delict heeft begaan 
Jaartal van uitspraak: Het jaar waarin er tot een veroordeling van de verdachte is gekomen.  

 

Beoordeelde aspecten in het kader van onderzoeksvraag 1 
Om onderzoeksvraag 1 te kunnen beantwoorden zijn er 3 aspecten beoordeeld:  

Cybercriminaliteit in enge zin: Dit zijn strafbare gedragingen die niet zonder tussenkomst van ICT 
gepleegd kunnen worden. Kenmerkend is dat de ICT structuur zelf (en daarin of daarmee opgeslagen 
gegevens) het doel van de actie zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het veroorzaken van een 
stoornis in een geautomatiseerd systeem, verspreiden van computervirussen of het ongeoorloofd 
binnendringen van een geautomatiseerd werk waarna gegevens worden beschadigd of vernietigd. 
Het betreft dus vormen van criminaliteit die zich zonder ICT niet zouden voordoen. 
Wanneer er uit de omschrijving van de zaak blijkt dat de jongere het strafbare feit niet heeft kunnen 
doen zonder tussenkomst van ICT wordt het delict gescoord als cybercriminaliteit in enge zin.  
Cybercriminaliteit in ruime zin: Onder cybercrime in ruime zin worden strafbare gedragingen 
verstaan die met behulp van ICT worden uitgevoerd. ICT wordt dan ter ondersteuning gebruikt bij 
het plegen van anderszins traditionele criminaliteit. Wanneer er uit de omschrijving van de zaak blijkt 
dat de jongere ICT als hulpmiddel heeft gebruikt om anderszins traditionele criminaliteit te plegen 
wordt ze zaak gescoord als cybercriminaliteit in ruime zin.  
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Impliciet of expliciet genoemd: wanneer er uit de omschrijving van de zaak is op te merken dat er 
gebruik is gemaakt van ICT maar dit niet specifiek is benoemd is er gescoord als impliciet; wanneer er 
gebruik wordt gemaakt van specifieke termen die staan voor cybercriminaliteit, zoals DDoSDDoS-
aanvallen of hacken of wanneer er een wetsartikel is benoemd die te maken hebben met 
cybercriminaliteit is het gescoord als expliciet . 

Type delict: Het type delict is vast gesteld doordat dit is benoemd in de omschrijving van het delict of 
er wordt gerefereerd naar een wetsartikel die staat voor een bepaald cybercrime delict.  

 

Beoordeelde aspecten in het kader van onderzoeksvraag 2 
 

Om onderzoeksvraag 2 te beantwoorden is er 1 aspect beoordeeld.  

Combinaties: wanneer een verdachte veroordeeld wordt voor zowel cybercriminaliteit in enge zin als 
in ruime zin is dit gezien als een combinatie van cybercriminaliteit in enge en ruime zin. Wanneer De 
verdachte veroordeeld wordt voor alleen cybercriminaliteit in ruime zin of alleen cybercriminaliteit in 
enge zin is dit geen combinatie 
Daarnaast kan er ook gesproken worden van een combinatie tussen online en offline criminaliteit. Er 
is sprake van een combinatie wanneer de verdachte wordt veroordeeld voor zowel een traditionele 
vorm van criminaliteit en een cybercriminaliteit. Een voorbeeld hiervan is dat de verdachte wordt 
berecht voor hacken en mishandeling van een persoon.  
Wanneer de verdachte veroordeeld wordt voor alleen een vorm van cybercriminaliteit, zoals 
bijvoorbeeld hacken en er geen sprake van een combinatie 

 

Beoordeelde aspecten in het kader van onderzoeksvraag 3 
Om onderzoeksvraag 3 te beantwoorden is gekeken of, en zo ja welke achtergronden, motieven en 
informatie over de recidive in de beschrijving van de casus te vinden waren. 

Achtergrond: Gekeken is of de verdachte een bepaalde persoonlijkheidstoornis heeft. Daarnaast is 
gekeken naar de band die de verdachte heeft met vrienden, familie, kennissen en de maatschappij.  

Motieven: Hierbij is gekeken naar de achterliggende reden waarom de verdachte het delict heeft 
gepleegd. Dit zou kunnen zijn om financiële redenen, groepsdruk of uit hobbyisme.  

Recidive: Dit is de mate waarin een veroordeelde na zijn of haar straf weer terugvalt in het oude 
criminele gedrag. Het gaat erom of de verdachte opnieuw de fout in gaat en opnieuw een strafbaar 
feit pleegt.  
 

 
Beoordeelde aspecten in het kader van onderzoeksvraag 4 

 
Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 4 is er gekeken naar de werk- en pleegwijzen van de 
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dader en de computerkennis. 
Werk-en pleegwijzen: Hoe gaat de dader te werk, welke middelen gebruikt de dader om een bepaald 
delict te plegen en welke stappen volgt de dader om tot zijn daad te komen. 
Computerkennis: Wat weet de verdachte over het gebruik van een computer en ICT. Geheel van 
competenties, vaardigheden, ervaringen, theorieën, normen en waarden waarmee informatie wordt 
omgezet in handelen. In hoeverre beschikt de verdachte over deze competenties. 

 
 
Beoordeelde aspecten in het kader van onderzoekvraag 5 
 

Om onderzoeksvraag 5 te kunnen beantwoorden is er gekeken naar 2 aspecten. 
Ontstaanswijze: Wat is de reden dat de verdachte is begonnen met het vertonen van crimineel 
gedrag. Waarmee is het criminele gedrag gestart.  
Vooraf digitaal actief: In hoeverre had de verdachte vooraf aan zijn of haar delict al te maken met 
ICT. Deed de verdachte al veel met computers, was hij of zij veel online.  

 
Beoordeelde aspecten in het kader van onderzoeksvraag 6 

 
Voor deze vraag is er gekeken naar de perceptie van de verdachte ten aanzien van cybercriminaliteit 
in enge en ruime zin.  
Perceptie van de verdachte: Dit betekent waarneming. Het is het proces van het verwerven, 
interpreteren, selecteren en organiseren van zintuiglijke informatie. Wat zijn de gevoelens, 
gedachten en gedrag ten aanzien van cybercriminaliteit. Er wordt bijvoorbeeld gekeken wat jongeren 
vinden van de strafmaat en pakkans van cybercriminaliteit.  

Beoordeelde aspecten in het kader van onderzoeksvraag 7 
 

Voor de laatste onderzoeksvraag is er gekeken naar de risico’s en impact van cybercriminaliteit voor 
de verdachten, slachtoffers en de maatschappij.  
Risico’s: Dit is de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het gevolg van die 
gebeurtenis en de kans dat een bepaald scenario waarin de eerder genoemde kans plaatsvindt 
voorkomt. In dit geval is het de kans dat cybercriminaliteit in enge of ruime zin voorkomt en de kans 
dat mensen slachtoffer worden dan wel dader worden van cybercriminaliteit.  
Impact: Dit is de invloed of het effect wat cybercriminaliteit heeft op de maatschappij, het slachtoffer 
en de dader.  
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Bijlage IV Uitnodiging 

Geachte heer/mevrouw…, 

 

In opdracht van het WODC voert de vakgroep Psychologie van Conflict, Risico, en Veiligheid van 
de Universiteit Twente een verkennend onderzoek uit naar cybercriminaliteit in Nederland waarbij 
jongeren tot 18 jaar betrokken zijn als dader. Wij willen met dit onderzoek inzicht verkrijgen in de 
achtergronden (oorzaken, daderkenmerken, pleegwijzen en situationele invloeden) van 
cybercriminaliteit.  
 
In het kader van dit onderzoek willen wij graag een aantal personen interviewen die in hun werk te 
maken hebben met cybercriminaliteit in Nederland. Naar onze indruk voldoet u bij uitstek aan dit 
profiel, en we zouden het daarom zeer waarderen als u ons in een interview meer zou willen 
vertellen over uw ervaringen over dit onderwerp.  
Dit interview zal ongeveer een uur van uw tijd in beslag nemen. Het is mogelijk om dit interview 
telefonisch of face-to-face (op een locatie van uw voorkeur) te houden. 

 We hopen van harte dat u bereid bent om uw medewerking aan dit interview te verlenen. Graag 
ontvangen wij, via een reply op deze mail of u wilt deelnemen. Hierbij kunt u desgewenst een 
geschikte datum aangeven voor afname van het interview. Een van ons zal daarna contact met u 
opnemen voor het maken van een concrete afspraak. 

 
Hopende op een spoedige reactie, 

Met vriendelijke groet, 

Prof. dr. E. Giebels  
 Dr. Ir. P.W. De Vries 
Dr. S. Zebel 
Dr. M. Kuttschreuter 
K. Egberink, masterstudent CRV 
L. D. Slot, masterstudent CRV 
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Bijlage V Informed Consent 

Enschede,  

Deelnemers aan het onderzoek “Probleemverkenning Cybercrime en Jeugd”, 

 

Dit onderzoek is een verkenning van cybercriminaliteit in Nederland, gepleegd door jongeren tot 18 
jaar. Het wordt uitgevoerd door onderzoekers en studenten van de opleiding Psychologie aan de 
Universiteit Twente, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC). 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de achtergronden (oorzaken, daderkenmerken, 
pleegwijzen en situationele invloeden) van cybercriminaliteit waarbij jongeren betrokken zijn. In het 
kader van dit onderzoek interviewen wij dan ook sleutelfiguren, die in hun werk, te maken hebben 
met cybercriminaliteit in Nederland. Tijdens het interview zullen we u vragen naar uw specifieke 
ervaringen, en kennis over dit onderwerp.  
Graag willen wij u uw toestemming vragen om dit gesprek te mogen opnemen, zodat wij later de 
mogelijkheid hebben het interview gedetailleerd uit te werken voor het onderzoek. Deze opnamen 
zijn alleen bestemd voor het onderzoek en zullen niet beschikbaar zijn aan anderen dan de 
onderzoekers.  
Alle informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden. De resultaten van het onderzoek zullen 
gebruikt worden om voor het WODC een rapport uit te brengen over cybercriminaliteit. Hierbij zal er 
zorg worden gedragen dat dit volledig zonder mogelijke identificatie van de participanten gebeurt. U 
kunt op ieder moment het onderzoek stop zetten en de toestemming alsnog in te trekken.  

Als u na het onderzoek nog vragen heeft kunt u contact opnemen met 
k.egberink@student.utwente.nl of l.d.slot@student.utwente.nl 

.  

Ik heb dit formulier gelezen en stem er mee in, 

 

....................................... . ........................................ 

 

Datum Handtekening participant 
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Bijlage VI Interview protocol 

Interview Cybercriminaliteit 

Introductie 

Welkom. Hartelijk dank dat u mee wilt werken aan dit interview. Zoals eerder gezegd wordt er 
momenteel onderzoek gedaan naar Cybercriminaliteit in Nederland uitgevoerd door onafhankelijke 
onderzoekers en studenten van de Universiteit Twente. Het doel van dit onderzoek is: het in kaart 
brengen van de vormen en mate van cybercriminaliteit gepleegd in Nederland waarbij tot 18 jaar 

betrokken raken als daders. Cybercriminaliteit wordt in de literatuur als volgt gedefinieerd: “Elke 
strafbare gedraging waarbij voor de uitvoering het gebruik van geautomatiseerde werken bij de 
verwerking en overdracht van gegevens van overwegende betekenis is.” 

Met dit onderzoek wordt getracht inzicht te bieden in de achtergronden (zoals de oorzaken, 
daderkenmerken, pleegwijzen en situationele invloeden) van deze criminaliteit. In het kader van dit 
onderzoek interviewen wij zoveel mogelijk partijen, die in hun werk, te maken hebben met jongeren 
die criminaliteit plegen, en dan specifiek cybercriminaliteit . 

Voor ons is het uitermate belangrijk om uw ervaringen over dit onderwerp te horen. We zijn daarbij 
met name geïnteresseerd in uw kennis en ervaringen met jongeren waarvan vaststaat dat zij 
cybercriminaliteit hebben gepleegd. Daarbij willen wij u vragen om zo open mogelijk te zijn en zoveel 
mogelijk te vertellen over het onderwerp.  

De verwachte duur van het interview is ongeveer een uur.  
 
Heeft u nog vragen voor we beginnen? 

Ik stel voor ons gesprek in 2 delen te splitsen: 
1. U eerst de gelegenheid geven om in uw eigen woorden te vertellen op welke manier u te maken 
krijgt met cybercrime in Nederland gepleegd door jongeren tot 18 jaar, en wat uw belevingen daarbij 
zijn. 
2. Aan de hand van een aantal thema’s verder doorpraten. Daarom heb ik hier een map met een 
aantal dingen die ik niet wil vergeten te vragen en zal ik af en toe aantekeningen maken. 
 
Gedurende het interview de volgende twee punten ten alle tijden in de gaten houden: 

1. Doelgroep: Jongeren van 12 tot 18 jaar. 
2. Cybercrime in het onderscheid tussen enge en ruime zin 

 

Deel 1 
Eigen woorden 

Parafraseren, samenvatten, gevoelsreflectie: Voor alle onderdelen geldt doorvragen: Waarom denkt 
u dat? Hoe ging dat dan? Kunt u een voorbeeld geven? Wat gebeurde er daarna? 
 
1. Hoe heeft u in uw werkveld te maken met cybercriminaliteit? 
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2. Wanneer heeft u te maken met cybercriminaliteit onder jongeren tot 18 jaar? 
3. Wat kunt u vertellen over de achtergrondkenmerken van de daders van  
 cybercriminaliteit? (ook motieven, pleegwijze) 

Er wordt in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen cybercriminaliteit in enge en in ruime zin. 
Hieronder wordt verstaan: 

Cybercriminaliteit in enge zin/ cybercrime:  
Strafbare gedragingen die niet zonder tussenkomst van ICT gepleegd kunnen worden. Kenmerkend is 
dat de ICT structuur zelf (en de daarin of daarmee opgeslagen gegevens) het doel van de actie zijn. 

Cybercriminaliteit in ruime zin/ gedigitaliseerde criminaliteit: 
Onder cybercrime in ruime zin worden strafbare gedragingen verstaan die met behulp van ICT 
worden uitgevoerd. ICT wordt dan ter ondersteuning gebruikt bij het plegen van anderszins 
traditionele criminaliteit.  
 

4. Herkent u deze vormen van cybercriminaliteit?  
5. Op welke manier ziet u dit onderscheid terug in uw werk? 
6. Is er een onderscheid in daders van cybercriminaliteit in enge zin en in ruime zin? Zo ja, welke? 
7. Er is een verschil tussen legaal en illegaal downloaden. Denkt u dat mensen op de hoogte zijn van  
 dit verschil en heeft u veel te maken met deze kloof? 

8. Wat is uw ervaring met illegaal downloaden?  
9.(Er wordt veel geschreven over zowel dalende als geen dalende trend) Wat is uw mening daarover?  
 Heeft u daar ook een verklaring voor?  

Deel 2  
Thema’s 

Voor alle onderdelen geldt doorvragen: Waarom denkt u dat? Hoe ging dat? Kunt u daar een 
voorbeeld van geven? Wat gebeurde er daarna? 

Graag zou ik nu met u verder praten over een aantal thema’s die te maken hebben met 
cybercriminaliteit. Ik zou graag willen beginnen met verschillende vormen van cybercriminaliteit die 
zich kunnen voordoen.  

2.1 Vormen (inzicht in verschillende vormen en combinaties van cybercriminaliteit die zich 
voordoen) 

De focus ligt op de eigen ervaringen van mensen, dus ervaringen in hun eigen werkzaamheden.  
 
Cybercriminaliteit in enge en in ruime zin  
1. Welke manier/vorm van cybercriminaliteit in enge zin komt u veel tegen? 
2. Welke manier/vorm van cybercriminaliteit in ruime zin komt u veel tegen? 
3. Bij welke vormen van cybercriminaliteit zijn jongeren veelal betrokken? 
4. Is er een verschil met volwassen daders die cybercriminaliteit plegen? (Wat is het verschil) 
5. Is er een verschil met daders die conventionele criminaliteit plegen? (Wat is het verschil) 
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Combinaties van cybercriminaliteit in enge en ruime zin 
6. Heeft u wel eens te maken met combinaties van cybercrime in enge en in ruime zin in uw 
werkveld? 
7. Welke combinaties komen veelal voor? 
8. In welke mate zijn jongeren beneden de 18 jaar daarbij betrokken in uw werk? 
9. Is er een overlap te ontdekken tussen daders van beide categorieën?  
 

2.2 Achtergrondkenmerken en motieven (Inzicht in achtergrondkenmerken en motieven van 
daders) 
In het begin van het interview hebben we ook al even gesproken over mogelijke 
achtergrondkenmerken en motieven van daders van cybercriminaliteit. Graag willen wij hier verder 
op in gaan.  

1. Welke achtergrondkenmerken ziet u vaak terug bij jongeren die cybercriminaliteit plegen? 
 - In hoeverre speelt persoonlijkheid een rol bij het in aanraking komen met  
 cybercriminaliteit? 
 - Zijn deze achtergrondkenmerken een voorspeller voor het eventueel plegen van  
 cybercriminaliteit? 
2. In welke mate wijkt dit type jongere af van degenen die offline criminaliteit plegen? (Zijn deze  
 achtergrondkenmerken anders dan bij dader van offline criminaliteit?) 
3. Welke achtergrondkenmerken zijn vooral te herkennen in uw werk bij cybercrime in enge zin en  
 welke bij ruime zin?  
4. Jongeren hebben verschillende drijfveren om cybercriminaliteit te plegen? Wijken deze af van de  
 offline criminaliteit? Zo ja, in welke mate? 
5. Wat is volgens u een van de belangrijkste drijfveren voor jongeren? 
6. In hoeverre speelt de omgeving een rol bij het in aanraking komen met cybercriminaliteit? 
  

Mogelijke punten die als achtergrondkenmerken/motieven kunnen gelden 

- Persoonlijkheid (high sensation seekers)   

- Opleidingsniveau  

- Hoge mate van computer kennis  

- Thuissituatie  

- Vrienden   

- Sociaal economische status  

- Financiele problemen  

- Cultuur  
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- Verveling  

- Drugs- alcoholgebruik  

  

 

2.3 Criminele carrières (Inzicht in herhaling van criminele daden en daarmee opzetten van een 
criminele carrière) 
 
1. In hoeverre plegen jongeren herhaaldelijk cybercriminele misdaden? 
2. In hoeverre vervallen jongeren, die in aanraking zijn geweest met politie & justitie voor cybercrime  
 misdaden in herhaling? Hoe is dit bij jongeren die conventionele misdaden plegen? 
3. Is er sprake van een toename van jongeren die cybercriminaliteit plegen? 
4. Wat is het verschil met jongeren die conventionele criminaliteit plegen? 
5. Welke factoren zijn van invloed of een jongere in herhaling valt? 

Mogelijke punten die van invloed kunnen zijn op criminele carrières 

- Recidive  

- Gevangenisstraf / ernst  

- Pakkans  

  

 

2.4 Ontstaanswijze (Inzicht in ontstaan van cybercriminaliteit) 
Jongeren komen op veel verschillende manieren in aanraking met cybercriminaliteit. Ik zou het nu 
graag met u willen hebben over de ontstaanswijze van cybercriminaliteit.  
 
1. Op welke manier raken jongeren betrokken bij cybercriminaliteit? 
2. Wat zijn factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van cybercrime onder jongeren tot  
 18 jaar?  

Mogelijke punten die van invloed kunnen zijn op ontstaanswijze 

- Invloed van vrienden  

- Computer kennis  

- Financiële problemen  

- Computer gebruik/stimulatie  

- Geïntegreerd door de mogelijkheden van  
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computers 

  

  

 

2.5 Werk- en pleegwijze (Inzicht in werk- en pleegwijze) 
We hebben het net gehad over de ontstaanswijze van cybercriminaliteit onder jongeren. U heeft 
daarbij verschillende punten genoemd die hierbij van belang zijn. Dan zou ik nu graag door willen 
gaan op de werk- en pleegwijzen van daders van cybercriminaliteit.  
 

1. Is er een bepaalde werkwijze die gebruikt wordt door jongeren die cybercriminaliteit plegen? In  
 welke manier verschilt dit met “offline” criminaliteit?  
2. Wat is de werkwijze van jongeren bij cybercrime in enge zin? In welke manier verschilt deze  
 werkwijze van jongeren bij online criminaliteit in ruime zin? 
3. Welke kennis is nodig om cybercriminaliteit te plegen? 
 - Hoe komen jongeren aan kennis om cybercriminaliteit te plegen? 
4. Welke rol speel de beschikbare kennis van computers tegenwoordig in het plegen van  
 cybercriminaliteit? 
5. Is er verschil in kennis niveau tussen jongeren die online of offline criminaliteit plegen?  

 
Mogelijke punten die van invloed zijn bij de werk- en pleegwijze 

- Benodigde kennis   

- Bezitten van kennis  

- Verkrijgen van kennis  

  

 

2.6 Perceptie daders cybercriminaliteit (Inzicht in hoe jonge daders tegen hun criminele daden 
aankijken) 
Graag zouden wij ook nog wat willen weten over de perceptie van daders van cybercriminaliteit, als u 
daar iets over kunt zeggen. Hoe kijken zij volgens u aan tegen cybercriminaliteit en in hoeverre is dit 
van invloed op de mate waarin ze cybercriminaliteit plegen? 
 
1. In hoeverre zijn jongeren op de hoogte van het feit dat wat ze doen strafbaar is? Hoe zien ze  
 zichzelf als daders? 
2. Verschilt dat tussen cybercriminaliteit in enge en in ruime zin? 
3. Hebben deze jongeren een andere perceptie t.a.v. cybercriminaliteit dan t.a.v. conventionele  
 criminaliteit? 
4. In hoeverre zijn ze op de hoogte van de pakkans en de strafmaat? 
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5. In hoeverre spelen de risico’s, die het plegen van cybercriminaliteit met zich meebrengt, een rol in  
 de percepties van jonge daders?  
6. In hoeverre zijn de straffen bekend bij jongeren? 
7. Hoe speelt de persoonlijkheid/omgeving een rol in de manier hoe jongeren aankijken tegen 

2.7 Aanpak & consequenties(Inzicht in hoe politie & justitie handelen en de gevolgen van 
cybercriminaliteit) 
Politie en justitie spelen een belangrijke rol binnen dit onderwerp. Ik zou het graag met u willen 
hebben over de rol van politie en justitie. 

1. Hoe pakt justitie en politie cybercriminaliteit aan? Hoe valt cybercriminaliteit te herkennen in de  
 aangifte, opsporing en vervolging door politie en justitie? Heeft politie en justitie volledig zicht op  
 en goede mogelijkheden om cyberdaders op te sporen en te vervolgen? Zou dit anders moeten?  
 Zo ja, hoe? 
2. Wat zijn de gevolgen wanneer een jongere gepakt is voor cybercriminaliteit? Hoe verschilt dit met  
 de gevolge voor jongeren die conventionele misdaden plegen? 
3. In hoeverre heeft dit gevolg invloed op het feit of ze in herhaling vallen? 
4. In hoeverre krijgen jongeren een gevangenisstraf voor cybercriminaliteit? 
5. Wat vindt u van de vervolging van cybercriminaliteit?  
6. Wat is de rol van de media in de aanpak van cybercriminaliteit? 
7. Wat is de impact van cybercriminaliteit? Wat voor type gevolgen zijn er bij cybercriminaliteit in  
 enge zin en in ruime zin? 

 

 

Zijn er nog zaken die niet aan bod zijn gekomen? 

Als laatste willen wij u vragen of u na dit interview nog beschikbaar bent voor eventuele vragen en/of 
kritische opmerkingen?  

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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