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Samenvatting 

Box S1 Beknopte samenvatting 

Doelstelling  

In deze studie is onderzocht of het mogelijk was een machine learning (ML-)model 

te ontwikkelen om politieregistraties in de Basisvoorziening Handhaving (BVH) die 

betrekking hebben op cyber- of gedigitaliseerde criminaliteit te classificeren. Het 

doel is om met dat model de omvang van deze online criminaliteit in de BVH-regis-

tratie van 2016 te schatten. Tevens zijn de achtergrondkenmerken beschreven van 

bekende verdachten bij deze registraties van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit. 

Het onderzoek richt zich op registraties van drie typen cybercriminaliteit (hacken, 

ransomware en DDoS-aanvallen) en vijf typen gedigitaliseerde criminaliteit (online 

bedreiging, online stalken, online smaad/laster/belediging, online identiteitsfraude 

en online aan- en verkoopfraude). 

 

Methode  

Er is een ML-model ontwikkeld dat op basis van de teksten in de BVH-2016 registra-

tie in staat is registraties te classificeren waarin sprake is van één of meerdere van 

de acht typen online criminaliteit. Het model is getraind en getest op een steekproef 

van registraties uit de BVH. Vervolgens is een grote willekeurige steekproef van 

registraties uit de BVH-2016 gebruikt om de totale omvang van de registraties met 

de drie cyber- en de vijf gedigitaliseerde delicten te schatten en kenmerken van bij 

de registraties bekende verdachten te beschrijven.  

 

Resultaten 

 Het is mogelijk om met een ML-model registraties betreffende cyber- en gedigita-

liseerde criminaliteit accuraat (precies) te classificeren in de basisvoorziening 

handhaving (BVH) van de politie uit het jaar 2016. 

 Op basis van een willekeurige steekproef uit de BVH-2016 is het mogelijk de 

registraties van acht typen online criminaliteit met een 95%-betrouwbaarheids-

interval te schatten. In 2016 zijn er met 95% zekerheid tussen de 3.946-24.625 

registraties die betrekking hebben op cybercriminaliteit en tussen de 131.569-

292.538 registraties die betrekking hebben op gedigitaliseerde criminaliteit. 

Omdat de gegevens zijn gebaseerd op een steekproef en registraties van cyber-

criminaliteit relatief zeldzamer zijn dan registraties van gedigitaliseerde crimi-

naliteit is de schatting van de eerste groep minder nauwkeurig dan die van de 

tweede groep delicten. Deze omvangschattingen bevinden zich tussen het aantal 

meldingen bij de politie van slachtofferschap van cybercrime en het aantal door 

de politie geregistreerde misdrijven. 

 Om achtergrondkenmerken van verdachten bij registraties van online criminaliteit 

te beschrijven is een zeer precieze individuele classificatie nodig waarbij ook alle 

relevante registraties worden gevonden. Immers voorkomen moet worden dat 

kenmerken van verdachten die geen online criminaliteit betreffen worden mee-

geteld en kenmerken van verdachten die wel online criminaliteit betreffen wor- 

den gemist. Daarom moeten strenge eisen worden gesteld aan deze classificatie. 

Het ML-model bleek in staat alleen registraties van hacken, ransomware en on- 

line aan- en verkoopfraude in voldoende mate juist te classificeren. Het aandeel 

registraties in de steekproef uit de BVH-2016 met deze typen delicten is zeer laag 

(minder dan 1% van de registraties). 
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 Het percentage registraties van online delicten waarbij minimaal één verdachte in 

beeld is, is bij hacken en ransomware lager en bij online aan- en verkoopfraude 

hoger dan voor het totale aantal registraties in de steekproef uit de BVH-2016  

(in respectievelijk 19%, 25%, 60% en 42% van de registraties is minimaal één 

verdachte in beeld). Als er een verdachte in beeld is, is het gemiddelde aantal 

verdachten per registratie bij de online delicten juist hoger dan voor het totaal 

van de registraties van een delict met minimaal één verdachte. Voor de registra-

ties betreffende hacken, ransomware en online aan/verkoopfraude met minimaal 

één verdachte geldt dat het merendeel van de verdachten man is en in Nederland 

is geboren. In 11%-33% van de registraties met minimaal één verdachte betreft 

het een minderjarige (hacken het laagste en ransomware het hoogste percen-

tage). Het gaat hierbij echter om zeer kleine aantallen. 

 

Conclusie  

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat predictieve textmining (PTM) bruik-

baar is om accuraat registraties als (één of meerdere van de acht) online delicten  

te classificeren. En onder voorwaarden is het ook mogelijk om binnen een 95%-be-

trouwbaarheidsinterval omvangschattingen te geven van de aantallen registraties 

betreffende cyber- en gedigitaliseerde delicten in de BVH-2016. Omdat strenge 

eisen moeten worden gesteld aan de precisie van het classificeren om achtergrond-

kenmerken van verdachten te kunnen beschrijven, bleek het model alleen registra-

ties van hacken, ransomware en online aan- en verkoopfraude voldoende accuraat 

te kunnen classificeren. We verwachten dat het ontwikkelde ML-model bruikbaar 

kan zijn voor trendonderzoek, wel is daarvoor nader onderzoek nodig. Door te ver-

wachte veranderingen in de verschijningsvorm van cyber- en gedigitaliseerde crimi-

naliteit en veranderingen in de (kwaliteit van de) registratiebron is het noodzakelijk 

het model voor andere jaren te updaten. Dat vraagt de nodige investeringen. 
 

Met de toenemende digitalisering neemt ook de kans op cyber- en gedigitaliseerde 

criminaliteit toe. Bij cybercriminaliteit zijn ICT-systemen middel en doelwit en bij 

gedigitaliseerde criminaliteit worden ICT-middelen gebruikt om traditionele delicten 

te plegen. Voorbeelden van cybercrime zijn DDoS-aanvallen, ransomware of hacken. 

Voorbeelden van gedigitaliseerde criminaliteit zijn online bedreigen, online stalking, 

online smaad, online laster of beledigingen, online identiteitsfraude of online aan-  

of verkoopfraude. Als overkoepelende term gebruiken we ook de term online crimi-

naliteit.  

Het is anno 2018 nog niet goed mogelijk om op basis van de landelijk beschikbare 

kwantitatieve politieregistraties inzicht te krijgen in online criminaliteit. Een verkla-

ring is dat het bij meldingen en aangiften van een voorval of incident voor slacht-

offers en politie niet altijd duidelijk is of het om een cyber- of gedigitaliseerd delict 

gaat. Dergelijke voorvallen worden dan ook niet (altijd) duidelijk in de gestructu-

reerde velden van de politieregistraties geregistreerd als een online feit. Daarbij 

komt dat gedigitaliseerde delicten worden geregistreerd onder de traditionele 

(offline) variant. Eerder onderzoek suggereert echter dat in de tekstvelden van 

politieregistraties wel informatie beschikbaar is over cyber- en gedigitaliseerde cri-

minaliteit. Deze tekstvelden betreffen kwalitatieve beschrijvingen van een incident 

of gebeurtenis op basis van de verklaring van bijvoorbeeld de melder, aangever of 

verbalisant. In de politiepraktijk worden geautomatiseerde selectieregels (queries) 

op basis van trefwoorden gebruikt om geregistreerde cyber- of gedigitaliseerde 

delicten te vinden, maar deze selectieregels hebben als beperking dat een aan-

zienlijk deel van de registraties ook niet-online criminaliteit betreft en daarvoor 

achteraf telkens een handmatige controle nodig is. Kortom, in de politieregistraties 

is wel informatie aanwezig over cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit, maar deze 
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informatie is vooralsnog niet direct bruikbaar om op landelijk niveau 

omvangschattingen te maken over bij de politie bekende cyber- en gedigitaliseerde 

criminaliteit.  

Machine learning, waarbij een algoritme wordt gebruikt om op basis van teksten 

registraties te classificeren (i.e. documentclassificatie) als een cyber- of gedigitali-

seerd delict, lijkt een veelbelovende methode om beter zicht te krijgen op de bij de 

politie bekende online criminaliteit. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre  

het mogelijk is om op basis van beschrijvingen van bij de politie bekende voorval- 

len die zijn geregistreerd in de tekstvelden in de politieregistratie Basisvoorziening 

Handhaving (BVH) inzicht te krijgen in de mate waarin cyber- en gedigitaliseerde 

criminaliteit voorkomen. Als methode wordt gebruikt gemaakt van zogenoemde 

predictieve textmining (PTM) waarbij machine learning (ML-)algoritmen worden ge-

bruikt. Het onderzoek richt zich op drie typen cyberdelicten – hacken, ransomware 

en DDoS-aanvallen – en op vijf typen gedigitaliseerde delicten – online bedreiging, 

online stalken, online smaad/laster/belediging, online ID-fraude en online aan- of 

verkoopfraude. Het onderzoek heeft dus betrekking op een deel van de mogelijke 

cyber- en gedigitaliseerde delicten. Voor zover bekend is dit het eerste onderzoek 

waarbij in de landelijke politieregistraties het aantal registraties van diverse typen 

cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit wordt geschat. 

 

Onderzoeksvragen 

De volgende onderzoeksvragen staan centraal. 

 In hoeverre is het mogelijk om met behulp van PTM in de politieregistratie BVH-

registraties betreffende cyber- of gedigitaliseerde delicten correct te classificeren?  

 In hoeverre is het mogelijk om met PTM een omvangschatting te geven van 

registraties betreffende cyber- en gedigitaliseerde delicten in de totale politie-

registratie BVH van 2016?  

 In hoeverre is PTM bruikbaar om achtergrondkenmerken van (jeugdige) ver-

dachten van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit te identificeren? 
 

Methode van onderzoek 

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van ML voor geautomatiseerde document-

classificatie. Dit is een onderdeel van textmining. Textmining is het proces waarbij 

relevante informatie uit grote hoeveelheden tekstmateriaal geëxtraheerd wordt. 

Om in dit onderzoek BVH-registraties die betrekking hebben op online delicten te 

kunnen herkennen in de politieregistratie, worden supervised learning technieken 

toegepast. Met deze technieken wordt een computerprogramma getraind aan de 

hand van een reeks voorbeelddocumenten (hier: de unieke BVH-registraties) waar-

van vooraf, door deze handmatig te annoteren, is vastgesteld om welk(e) label(s) 

het gaat (hier: welk type online delict de registratie betreft). Doordat zowel ken-

merken van een document als de labels bekend zijn, kan het model leren welke 

eigenschappen indicatoren zijn voor de labels en in welke combinaties ze dat zijn. 

Het idee is dat nieuwe documenten (hier: unieke BVH-registraties) daarna automa-

tisch aan de juiste labels (hier: type cyber- of gedigitaliseerd delict) kunnen worden 

toegeschreven. In figuur S1 staan de processtappen die in dit onderzoek zijn gezet. 
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Figuur S1 Processtappen 

 
 

 

Dataselectie 

De bron van het tekstmateriaal is hier de BVH. De BVH is het registratiesysteem  

van de politie waarin incidenten kunnen worden geregistreerd, aangiftes w orden 

verwerkt en afgehandeld en politiedossiers kunnen worden opgemaakt. In de BVH 

wordt een incident dat bekend is geworden bij de politie (zoals de melding of aan-

gifte van een overtreding of misdrijf) en de acties die daaruit voortkomen (opnemen 

van de melding of aangifte, verhoor van getuigen of verdachten en dergelijke) ge-

registreerd onder een uniek BVH-registratienummer. Het gaat veelal om tekst, 

oftewel om kwalitatieve beschrijvingen. In de BVH gaat het om incidenten zowel  

van burgers als van bedrijven. 

Het steekproefkader van dit onderzoek betreft alle unieke BVH-registraties van 

incidenten en/of acties, jaar 2016. De eenheid van analyse in dit onderzoek is de 

unieke BVH-registratie waarin gebruik is gemaakt van kwalitatieve beschrijvingen 

van het incident (bijvoorbeeld de melding of aangifte) en de bijbehorende actie(s). 

Door naar alle registraties in de BVH te kijken, wordt op voorhand geen informatie 

uitgesloten. De uitzondering hierop betreffen rechercheonderzoeken die in het werk-

processensysteem Summ-IT worden geregistreerd en niet in de BVH zijn opgeno-

men. We beperken ons niet tot de BVH-registratie van alleen geregistreerde mis-

drijven (welke onder een specifieke maatschappelijke klasse door de politie worden 

geregistreerd, bijvoorbeeld de code F90 ‘cybercrime’) omdat een onbekend deel van 

de meldingen of acties waarin sprake kan zijn van een ICT-component niet systema-

tisch wordt geregistreerd. 

In 2016 waren er ruim 3,9 miljoen unieke BVH-registraties. Gemiddeld waren er in 

dat jaar 4,2 incidenten/acties per BVH-registratie. Registraties in de BVH die betrek-

king hebben op een misdrijf (in 2016 naar schatting 928.870 geregistreerde misdrij-

ven), vormen een deelverzameling van alle BVH-registraties.  

 

Supervised learning vereist een steekproef van voorbeelddocumenten waarop een 

model getraind kan worden. Omdat online delicten naar verwachting weinig voor-

komen in de totale (geregistreerde) criminaliteit en dit het leren door het model 

negatief kan beïnvloeden (het class imbalance probleem), is gekozen voor een 

selectie van registraties. De selectie is samengesteld op basis van een query met 

termen die volgens experts kunnen wijzen op cyber- of gedigitaliseerde criminaliteit. 

Een query is een selectieregel met (een serie van) trefwoorden om geautomatiseerd 

aan te wijzen in welke registraties de (set van) specifieke trefwoorden voorkomen. 

Op deze manier is de kans dat in de steekproef ook voldoende online criminaliteit 

zou voorkomen vergroot. De query is toegepast op de BVH-2016 en leverde een 

selectie op van 156.829 unieke registraties die mogelijk betrekking konden hebben 

op online delicten. Daaruit is een willekeurige steekproef getrokken van 5.000 regis-

traties om te annoteren. Daaraan zijn vervolgens 2.439 registraties toegevoegd die 

voldeden aan de maatschappelijke klasse F90 ‘cybercrime’. Uiteindelijk zijn 7.439 

BVH-registraties geannoteerd.  
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Doordat de politieregistraties zijn geselecteerd op basis van een query, is het moge-

lijk dat er ook registraties zijn geselecteerd waarin wel een of meerdere trefwoorden 

aanwezig waren, maar de registratie uiteindelijk niet een online delict betrof (de 

vals positieven). Naar schatting bleek in 50% van de gevallen sprake van een niet-

online-delict. Ook was op basis van de query niet duidelijk welk type online crimina-

liteit in een registratie werd beschreven. Daarom is de steekproef van registraties 

door meerdere codeurs handmatig voorzien van één of meerdere labels, dat wil 

zeggen dat werd aangegeven om welk type online criminaliteit het ging. Dit is het 

proces van annoteren. De mate van overeenstemming tussen de codeurs was hoog, 

met uitzondering van registraties met online bedreigen (hoewel ook daarbij nog 

steeds ruim voldoende). Dit wijst erop dat een registratie van online bedreiging 

lastiger te interpreteren is dan registraties van andere vormen van online crimina-

liteit. 

 

De definitieve steekproef die is gebruikt voor de train- en testdataset, bevatte infor-

matie uit de in de BVH-registratie beschikbare velden verklaringen, toelichtingen, 

bevindingen en modus operandi (MO-)teksten van een politieregistratie. Het gaat 

hierbij om teksten en dat zijn kwalitatieve ongestructureerde gegevens. Ook was 

van deze registraties door het annoteren bekend om welk type cyber- of gedigitali-

seerd delict het betrof. De steekproef is vervolgens willekeurig ingedeeld in een 

train- en testdataset, respectievelijk in de verhouding 60% en 40%. 

 

Databewerking 

In een vervolgstap is de ongestructureerde tekstdata uit de politieregistraties voor-

bewerkt. Om met een ML-model tekstdocumenten correct te kunnen classificeren is 

het nodig om de ongestructureerde data om te zetten in numerieke gegevens, zoge-

noemde tekstfeatures. Er zijn vier featureklassen (of klassen van tekstkenmerken) 

gebruikt: lexicografische, meta-tekstuele, syntactische en semantische features. Om 

de features te maken is gebruikgemaakt van de taalverwerkingsapplicatie Frog. De 

kwaliteit van de features is bepaald door te kijken naar de stabiliteit ervan over 

verschillende delen van de dataset.  

In dit onderzoek zijn ongewogen ruwe tellingen of frequentiematen van woorden 

gebruikt (dit staat ook bekend als N-grams). Daarnaast is ook gekeken of het 

gebruik van de zogenoemde term frequency – inverse document frequency (tf-idf) 

weging beter werkte. Deze weging stelt vast hoe belangrijk een bepaalde term in 

een document is, gegeven hoe vaak de term voorkomt in alle documenten in de 

dataset. 

Het aantal features dat op basis van de tekst gemaakt kan worden is groot en 

vraagt om een reductie van de data. Dit kan door features te filteren, dat wil zeg- 

gen dat uiteindelijk de meest relevante features worden gebruikt. Als filtermethode 

is hier gebruikgemaakt van een zogenoemde embedded methode waarbij de keuze 

van de features deel uitmaakt van het gekozen algoritme. Hiermee is voorkomen 

dat er vooraf een subset aan features is gekozen die eigenlijk suboptimaal is voor 

het model.  

 

Modelleren ML-model 

Er zijn verschillende klassen van ML-modellen vergeleken op hoe goed ze de regis-

traties kunnen classificeren. Meer specifiek zijn multivariate random forest en clas-

sifier chains modellen met daarbinnen verschillende algoritmen gebruikt. Met behulp 

van de traindata zijn ML-modellen getraind om de verschillende documenten van 

elkaar te onderscheiden en de juiste labels toe te wijzen. Met behulp van de test-

dataset is nagegaan hoe accuraat de voorspellingen van alle modellen waren en is 

het best presterende ML-model gekozen.  
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Omvangschattingen cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit 

Vervolgens is op basis van het uiteindelijke ML-model het aantal registraties betref-

fende cyber- en gedigitaliseerde delicten geschat in de totale BVH-2016.  

Ten eerste is de incidentie van registraties met cyber- en gedigitaliseerde criminali-

teit geschat. Hiervoor is gebruikgemaakt van een representatieve steekproef van 

politieregistraties uit 2016. Door de politie is een random selectie geleverd van 

100.000 registraties uit alle registraties in de BVH-2016 (2,53% van de ruim 3,9 

miljoen registraties). Acht registraties bleken niet bruikbaar waardoor de totale 

grote steekproef uitkomt op 99.992. Met het uiteindelijke ML-model is voorspeld 

welke van de 99.992 registraties één van de acht cyber- of gedigitaliseerde delict 

betrof. 

Ten tweede is van deze willekeurige steekproef van BVH-registraties nagegaan of  

bij de registraties betreffende een online delict, een verdachte bekend was. Van de 

registraties met een bekende verdachte zijn vervolgens de achtergrondkenmerken 

van verdachten beschreven. 

 

Resultaten 

 

Classificeren van cyber- en gedigitaliseerde delicten in politieregistraties 

Ten eerste is onderzocht in hoeverre bepaalde features bivariaat samenhangen  

met het voorkomen van online criminaliteit in de BVH-registraties. Dit is nodig om 

een eerste indruk te krijgen van de aard en kwaliteit van de features die worden 

gebruikt om de documenten te classificeren. Zowel politieregistraties met cyber-

delicten (waarbij het ging om hacken, DDoS en ransomware), als registraties met 

gedigitaliseerde delicten (waarbij het ging om online bedreiging, online stalken, 

online smaad/laster/belediging, online identiteitsfraude en online aan- en verkoop-

fraude) bleken op bivariaat niveau het best voorspeld te worden op basis van de 

lexicografische kenmerken (woorden; uni- en bigrams), maar ook semantische 

features, namelijk uni- en bigrammen op basis van synoniemensets (zogenoemde 

hyperoniemen oftewel meer algemenere termen) van de originele woorden. 

Vervolgens zijn de ML-modellen gefit op de volledige dataset. Om het best preste-

rende model te schatten zijn vier ML-modellen toegepast: (a) een multivariaat ran-

dom forest, (b) een classifier chain met L1-penalized logistische regressie, (c) een 

classifier chain met random forests, en (d) een classifier chain met stochastische 

gradient boosting (SGB).  

Om het best presterende model te selecteren zijn tevens diverse varianten van  

de data met elkaar vergeleken. Ten eerste is een vergelijking gemaakt tussen een 

model met enkel lexicografische features (uni- en bigrams) en de volledige feature-

set (ook de andere featureklassen). Ten tweede is nagegaan of er verschillen zijn  

in het toepassen van de modellen bij ruwe tellingen of bij tf-idf-weging. Uiteindelijk 

bleek het classifier chain met random forests model, ongeacht de condities, het best 

presterende model op de testdataset. Het model met de ruwe tellingen was daarbin-

nen weer het beste model. Deze is daarom geselecteerd voor het vervolg. 

In een tweede stap is onderzocht hoe nauwkeurig, of accuraat, de voorspellingen 

van het eindmodel zijn. Op basis van de classifier chain met random forests blijken 

online delicten goed voorspeld te kunnen worden vanuit op ruwe tekst gebaseerde 

features. Ook op multivariaat niveau, waarbij rekening is gehouden met allerlei 

interacties tussen de features, blijkt het feitelijke woordgebruik in de registraties 

van belang, de zogenoemde lexicografische kenmerken. Hierbij merken we op dat 

niet alleen de termen zelf, maar ook de (door het algoritme gevonden) interacties 

tussen de termen van belang zijn bij het correct classificeren van de registraties als 

zijnde één van de acht online delicten. Andere linguïstische kenmerken van politie-

registraties zoals de document- en zinslengte, grammatica etc. dragen nauwelijks 
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iets bij aan het classificeren van registraties met cyber- of gedigitaliseerde delicten. 

Cyberdelicten bleken verhoudingsgewijs makkelijker te classificeren dan de gedigita-

liseerde delicten.  

Verder is gevonden dat de belangrijkste termen waarom het ML-model een speci-

fieke registratie als cyberdelict classificeert verwijzen naar de naam van het type 

delict (bijvoorbeeld bij hacken de term ‘hacken’), de acties die gepaard gaan bij dat 

type delict (bijvoorbeeld bij ransomware de termen ‘bestand - versleutelen’ en bij 

DDoS de term ‘aanval’) of naar de gevolgen van het delict (bijvoorbeeld bij DDoS  

de term ‘platleggen’). De belangrijke termen waarom het ML-model een specifieke 

registratie in een bepaalde categorie van gedigitaliseerde delicten classificeert be-

treffen termen die verwijzen naar acties die behoren bij het type delict zelf en ter-

men die verwijzen naar het digitale middel dat wordt gebruikt (een sociale-media-

app, een website of webwinkel). 

 

Omvangschattingen van registraties met cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit in 

de BVH 

Vervolgens is het uiteindelijke model gebruikt om in een representatieve steekproef 

van 100.000 registraties uit de BVH-registratie van 2016, de hoeveelheid registra-

ties te tellen waarbij het ging om een cyber- of gedigitaliseerd delict. Het gaat hier 

om een voorspelling gebaseerd op een steekproef. Dat betekent dat we het werke-

lijk aantal registraties dat betrekking heeft op een bepaald cyber- of gedigitaliseerd 

delict bij benadering schatten. Daarom is een schatting binnen een specifieke range 

gemaakt (het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI)). Hierbij merken we op dat 

de resultaten betrekking hebben op de aantallen registraties waarin het gaat om 

een cyber- of gedigitaliseerd delict en niet zozeer het feitelijk aantal delicten zelf. 

Het is namelijk mogelijk dat in een enkele registratie meerdere (online) delicten zijn 

geregistreerd. 

In de willekeurig getrokken steekproef uit de BVH-registratie van 2016 bleek tussen 

de 3,38%-7,70% van de registraties een online delict te betreffen. Tussen 0,10%-

0,62% van de registraties betreft een cyberdelict en tussen de 3,33%-7,41% een 

gedigitaliseerd delict. Binnen de categorie registraties van cyberdelicten komen 

registraties van DDoS-aanvallen het minst voor (0,06%) en van ransomware het 

meest (0,05%-0,25%). Het percentage registraties betreffende hacken ligt hier tus-

sen in (0,01%-0,43%). Binnen de categorie registraties van gedigitaliseerde delic-

ten komen registraties van online bedreiging (2,12%-3,87%) het meest voor en 

registraties van online aan- en verkoopfraude het minst vaak (0,21%-1,30%). 

Doordat een random steekproef is getrokken, is het ook mogelijk om de percenta-

ges op basis van de steekproef om te rekenen naar absolute aantallen in de totale 

BVH-registratie. In 2016 waren er ruim 3,9 miljoen registraties in de BVH. Met 95% 

zekerheid blijkt tussen de 133.305-303.666 registraties betrekking te hebben op 

een online delict. Daarbinnen betrof tussen de 3.946-24.625 een cyberdelict (een 

registratie van ransomware, DDoS-aanvallen of hacken) en tussen de 131.569-

292.538 een gedigitaliseerd delict (een registratie van online bedreiging, online 

stalken, online smaad/laster/belediging, online identiteitsfraude of online aan- en 

verkoopfraude). Zoals eerder al opgemerkt, kan er sprake zijn van overlap in de zin 

dat in een registratie meerdere typen delicten kunnen voorkomen, bijvoorbeeld 

zowel hacken als DDoS-aanvallen.  

De marges van de omvangschatting van registraties met online criminaliteit zijn 

groot. Dit komt ten eerste omdat de random steekproef van registraties die hand-

matig zijn gelabeld klein was en deze type delicten relatief gezien weinig voorko-

men. Een grotere random steekproef labelen zou leiden tot smallere ranges van  

de schattingen, maar betekent wel dat veel meer registraties handmatig moeten 

worden gescoord. Ten tweede, omdat ervoor gekozen is om met 95% zekerheid  
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een uitspraak te kunnen doen over het aantal registraties met online delicten, is er 

sprake van een brede range. Een lagere mate van zekerheid levert wel een smallere 

range op, maar leidt er ook toe dat de schattingen er vaker naast zitten. 

 

Nagegaan is hoe de schattingen zich verhouden tot meldingen van slachtofferschap 

van een online delict op basis van de veiligheidsmonitor en tot het aantal geregis-

treerde misdrijven zoals gerapporteerd in Criminaliteit en rechtshandhaving. Op 

deze manier is het mogelijk de plausibiliteit van de resultaten enigszins te bepalen. 

Hierbij merken we ook op dat de BVH-registratie melding van zowel burgers, bedrij-

ven als overheden bevat, terwijl de veiligheidsmonitor enkel betrekking heeft op 

burgers. Het aantal geschatte BVH-registraties betreffende cyber- of gedigitaliseer-

de delicten in de BVH-2016 ligt enerzijds over het algemeen lager dan het aantal 

slachtoffers dat bij de politie melding heeft gedaan van slachtofferschap van een 

online delict in 2016. De uitzondering is dat het aantal geschatte BVH-registraties 

dat betrekking heeft op bedreiging beduidend hoger is dan het aantal slachtoffers 

dat melding heeft gedaan van slachtofferschap van cyberpesten in 2016 (waarbij 

o.a. gevraagd wordt naar slachtofferschap van stalken, chantage of bedreigen via 

internet). Anderzijds is het aantal geschatte BVH-registraties betreffende cyber- of 

gedigitaliseerde delicten lager dan het aantal in 2016 bij de politie geregistreerde 

delicten van vergelijkbare aard. Dit is conform de verwachting omdat hierbij de 

registraties van online bedreigen is vergeleken met de categorie geregistreerde 

bedreigen (waarvan het een deelverzameling betreft).  

De geschatte range van registraties met online delicten ligt dus in tussen het aantal 

door slachtoffers bij de politie gemelde voorvallen van online criminaliteit en het 

aantal door de politie geregistreerde misdrijven. De uitzonderingen vormen hacken 

en online aan- en verkoopfraude. Daarbij omvat het 95%-BI van de BVH-registra-

ties het aantal geregistreerde misdrijven in 2016. Het is denkbaar dat de registratie 

van deze typen online delicten al redelijk nauwkeurig gebeurt in de zin dat de regis-

tratie van een incident of actie ook vaker dan bij andere delicten leidt tot een gere -

gistreerd delict. Voor hacken is in de BVH een maatschappelijke klasse (‘cyber-

crime’) aanwezig en voor online aan- en verkoopfraude is een gestandaardiseerd 

formulier beschikbaar indien deze via het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting 

(LMIO) wordt geregistreerd. 

 

Achtergrondkenmerken van verdachten in registraties met cyber- en gedigitali-

seerde delicten 

Vervolgens is onderzocht of de classificaties van het ML-model bruikbaar zijn om 

achtergrondkenmerken van bekende verdachten bij deze registraties van online-

delicten te beschrijven. Dit vraagt om een zeer precieze classificatie van de regis-

traties, omdat het hier om individuele registraties gaat waarbij tegelijkertijd ook  

alle relevante registraties moeten worden gevonden. De reden hiervoor is dat we 

immers willen voorkomen dat achtergrondkenmerken van niet-cyberverdachten 

worden meegenomen en kenmerken van cyberverdachten worden gemist. Er zijn 

daarom strenge eisen gesteld aan de criteria voor modelfit waarbij de waarden van 

de criteria precision en recall gelijk zijn gesteld. Er zijn twee varianten onderzocht. 

In de strenge variant (precision=recall≥0,95) bleek het ML-model geen registratie 

betreffende een online delict accuraat genoeg te classificeren. In de minder strenge 

variant (precision=recall≥0,80) bleek het model registraties betreffende drie typen 

online delicten accuraat genoeg te kunnen classificeren, namelijk hacken, ransom-

ware en online aan- en verkoopfraude. Voor de overige typen online delicten is het 

uiteindelijke ML-model minder goed in staat te voldoen aan de hoge eisen die we 

stelden voor de precieze classificatie. Kennelijk bieden de losse (combinaties van) 

woorden in de registraties onvoldoende informatie voor het ML-model om op indi-
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vidueel niveau registraties waarbij het gaat om online bedreiging, online stalken, 

online smaad/laster/belediging of online identiteitsfraude zeer precies te classifi-

ceren. 

Registraties betreffende hacken, ransomware en online aan- of verkoopfraude 

komen weinig voor (minder dan 1% van alle registraties uit de steekproef uit de 

BVH-2016). Om de achtergrondkenmerken van verdachten te beschrijven is ge-

bruikgemaakt van de representatieve steekproef uit de BVH-2106 van n=99.992 

registraties. In 42,3% van de registraties was sprake van minstens één verdachte, 

gemiddeld was sprake van twee verdachten per registratie. In vergelijking met het 

totale aantal registraties bleek bij registraties die betrekking hebben op online aan- 

en verkoopfraude relatief vaker en bij hacken en ransomware juist relatief minder 

vaak een verdachte te zijn geregistreerd. Echter, als er in de registraties die betrek-

king hadden op online delicten, verdachten waren geregistreerd, was het gemiddel-

de aantal verdachten wel hoger dan gemiddeld in het totale aantal registraties in de 

steekproef uit de BVH-2016. Tot slot zijn enkele achtergrondkenmerken beschreven. 

Voor de registraties betreffende hacken, ransomware en online aan/verkoopfraude 

met minimaal één verdachte geldt dat het merendeel van de verdachten man is en 

in Nederland is geboren. In 11%-33% van de registraties met minimaal één ver-

dachte betreft het een minderjarige (hacken het laagste en ransomware het hoogste 

percentage). Het gaat hierbij echter om zeer kleine aantallen. 

Verder merken we op dat het bij de registraties in voorkomende gevallen niet om 

een unieke registratie van één specifiek delict hoeft te gaan. Er kan immers sprake 

zijn van meerdere typen delicten in een specifieke registratie. Dit betekent dus dat 

het niet mogelijk om een unieke verdachte te koppelen aan een specifiek delict dat 

genoemd is in de lopende tekst van de registratie. 

 

Conclusie 

Uit dit onderzoek blijkt dat predictieve textmining in politieregistraties om met ML-

modellen registraties van cyber- en gedigitaliseerde delicten te classificeren veel-

belovend én mogelijk is. Wel zijn er afhankelijk van het doel waarvoor textmining 

wordt ingezet specifieke voorwaarden.  

Als het doel van textmining in politieregistraties is schattingen te geven van de 

omvang van registraties met cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit, is de methode 

bruikbaar, mits er een voldoende grote random steekproef wordt geannoteerd zodat 

die gegevens kunnen worden gebruikt om te generaliseren naar de totale populatie . 

De grootte van de steekproef bepaalt vervolgens hoe groot de onzekerheidsmarges 

zijn rondom de schattingen. 

Als het doel van de textmining is de doelgroep van verdachten van cyber- of gedigi-

taliseerde delicten te beschrijven, is het van belang de precisie van de individuele 

classificaties door het model zo hoog mogelijk te houden zodat er verhoudingsgewijs 

zo min mogelijk personen onterecht als verdachte van online delicten worden aan-

gewezen.  

Tot slot, PTM is een veelbelovende methode om ook in het justitiële domein gege-

vens die vooral in tekstvorm beschikbaar zijn uiteindelijk te kunnen classificeren. 

We verwachten dan ook dat het hier ontwikkelde ML-model bruikbaar is voor trend-

onderzoek maar dat daarvoor nog wel nader onderzoek nodig is. Met name moge-

lijke veranderingen in de verschijningsvorm van cyber- en gedigitaliseerde crimina-

liteit en veranderingen in de registratiebron noodzaken ertoe het model voor ieder 

jaar te actualiseren. Daarnaast vraagt trendonderzoek met dit type methode ook om 

de nodige infrastructurele inbedding en investeringen daarvoor. 


