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AUC Area under the ROC-curve curve 
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BPS Bedrijfsprocessensysteem 

BVH Basisvoorziening handhaving 
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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.  



 

14  |  Cahier 2019-2 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

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. 
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1 Inleiding 

Met de toenemende digitalisering van de samenleving zijn steeds meer jongeren 

online actief. Hoewel het internet jongeren vooral gelegenheid biedt voor legale en 

sociale activiteiten, zoals bijvoorbeeld het onderhouden van contacten via social 

media, heeft de opkomst van het internet ook geleid tot nieuwe mogelijkheden voor 

criminaliteit. In de literatuur wordt online criminaliteit vaak onderverdeeld in twee 

typen: cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit. Bij cybercriminaliteit gaat het om 

delicten waarbij informatie en communicatie technologie (ICT) zowel doel als middel 

is, zoals hacken en DDoS-aanvallen. Bij gedigitaliseerde delicten gaat het om tradi-

tionele vormen van criminaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT-middelen, 

zoals online bedreiging en online afpersing (Holt & Bossler, 2016; McGuire & Dow-

ling, 2013; Zebel et al., 2013). Ondanks toegenomen aandacht voor deze nieuwe 

vormen van criminaliteit, komen cyber- en gedigitaliseerde delicten nauwelijks in de 

officiële statistieken naar voren (Domenie et al., 2012; Van der Laan & Beerthuizen, 

2018; Zebel et al., 2013). De belangrijkste reden hiervoor is dat de tot nu toe be-

schikbare gestructureerde gegevens in politie- en justitieregistraties te weinig infor-

matie bieden om cyber- en gedigitaliseerde delicten te identificeren. Hierdoor is het 

vooralsnog ook niet mogelijk om op landelijk niveau uitspraken te doen over het 

aantal Nederlandse jeugdigen dat online delicten pleegt. 

Er zijn meerdere verklaringen mogelijk voor het ontbreken van cyber- en gedigitali-

seerde criminaliteit in officiële registraties. Een eerste verklaring is dat online delic-

ten vaak niet worden aangegeven door slachtoffers, of niet door de politie worden 

geregistreerd wanneer er wel aangifte gedaan wordt (CBS, 2018a, 2018b). Zo laat 

onderzoek van Domenie en collega’s (2012) zien dat slachtofferschap van online cri-

minaliteit niet altijd door burgers en/of bedrijven wordt herkend, en indien dat wel 

het geval is, zij hiervan niet altijd aangifte doen. Daarnaast worden meldingen van 

deze delicten relatief minder vaak door politiemedewerkers opgenomen (Domenie  

et al., 2012). Bij het doen van aangifte is het voor politiemedewerkers niet altijd 

duidelijk of er sprake is van een strafbaar feit. En, indien dat wel het geval is, of  

dat dan een cyber- of gedigitaliseerd delict betreft. Het gevolg is dat aangiftes van 

online criminaliteit niet altijd in de registratiesystemen terecht komen. 

Een tweede verklaring waarom cyber- en gedigitaliseerde delicten mogelijk niet 

terechtkomen in criminaliteitsstatistieken is dat deze delicten wel worden aangege-

ven door slachtoffers en worden geregistreerd door de politie, maar dat deze niet 

als zodanig worden geclassificeerd in de gestructureerde velden van de systemen 

waarop de landelijke statistieken worden gebaseerd. Dit wordt duidelijk aan de  

hand van de stappen die worden doorlopen in het registratieproces. Bij het opne-

men van een melding of een aangifte wordt vastgesteld om welk type misdrijf het 

gaat. Vervolgens registreert de politie het delict op basis van een aantal vaststaande 

omschrijvingen –ook wel maatschappelijke klassen genoemd. Voor cyberdelicten is 

een apart registratieveld aanwezig; deze delicten kunnen in het politie registratie-

systeem (de Basisvoorziening handhaving, de BVH) in een vast veld als ‘cybercrime’ 

geregistreerd worden (MK-F90). In de praktijk wordt dit veld echter niet altijd (cor-

rect) ingevuld, waardoor deze delicten niet als zodanig in de statistieken naar voren 

komen. Het vaststellen van gedigitaliseerde delicten is nog problematischer. Voor 

gedigitaliseerde delicten zijn geen aparte velden beschikbaar, waardoor ze over-

wegend als traditionele delicten geregistreerd staan (bijvoorbeeld, online bedreiging 

wordt gezien als traditionele offline bedreiging). Hoewel het mogelijk is om bij het 

veld ‘Modus Operandi’ aan te geven dat er gebruik is gemaakt ‘van een computer’, 

wordt hier in de praktijk nauwelijks gebruik van gemaakt (Domenie et al., 2009). 
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Een deel van de online criminaliteit blijft hierdoor mogelijk onzichtbaar binnen regis-

tratiecijfers. Het huidige onderzoek richt zich op dit laatste mechanisme en gaat na 

of het mogelijk is de informatie over online criminaliteit alsnog, op een andere wijze, 

uit het registratiesysteem van de politie te halen. 

Het is van belang meer inzicht te krijgen in het voorkomen van online criminaliteit  

in politieregistraties aangezien het vermoeden bestaat dat online criminaliteit ver- 

der aan het groeien is. De geregistreerde criminaliteit onder 12- tot en met 22-

jarigen laat in Nederland na 2007 jaarlijks een sterke daling zien (Van der Laan & 

Goudriaan, 2016; Van der Laan & Beerthuizen, 2018). Een genoemde verklaring 

voor deze daling is dat de criminaliteit zich zou verplaatsen van de offline naar de 

online wereld (Van Ham, Bervoets & Ferweda, 2015; Rokven, Weijters & Van der 

Laan, 2017; Tcherni et al., 2016). Uit de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcrimina-

liteit (MZJ) 2015 bleek dat ongeveer een derde van de 12- tot en met 22-jarigen 

zelf aangaf in het voorafgaande jaar online een delict te hebben gepleegd, dan wel 

een cyber- of gedigitaliseerd delict. De discrepantie tussen online jeugdcriminaliteit 

op basis van registratiecijfers en zelfrapportage roept vragen op en nodigt uit om 

verder te kijken naar alternatieve bronnen en/of methodologieën waarin informatie 

over cyber- en gedigitaliseerde jeugdcriminaliteit te vinden zijn. Dit onderzoek richt 

zich op de ongestructureerde velden in politieregistraties, waarin kwalitatieve infor-

matie opgenomen is over het ondervonden feit (Domenie et al., 2009). Uit dossier-

onderzoek van Montoya, Junger en Hartel (2013) bleek eerder al dat bij een groot 

deel van de delicten die geregistreerd staan als traditionele delicten gebruik is ge -

maakt van ICT. De modus operandi hebben zij handmatig uit de ongestructureerde 

velden van het registratiesysteem gehaald. Om ook op landelijk niveau inzicht te 

krijgen in de mate waarin cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit in politieregistra-

ties voorkomt, is het echter noodzakelijk om meer systematische en geautomati-

seerde methoden te hanteren om deze gegevens te ontsluiten. Eén van de moge-

lijkheden hiervoor is door gebruik te maken van predictieve textmining (PTM) en  

in het bijzonder van machine learning (ML) voor geautomatiseerde documentclas-

sificatie. 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of, en in welke mate, PTM in politie-

registraties mogelijkheden biedt om de omvang van politieregistraties met cyber-  

en gedigitaliseerde criminaliteit en achtergrondkenmerken van daarbij bekende 

verdachten beter in beeld te krijgen. In opdracht van het WODC werd eerder al  

een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de bruikbaarheid van PTM om online 

delicten in politieregistraties te identificeren. Dat onderzoek beperkte zich tot een 

drietal delicten, te weten online bedreiging, sexting en hacken (Brandenburg, 2017; 

Van der Heijden, Cruyff & Van Gils, 2017). Het huidige onderzoek bouwt voort op 

deze eerdere studie door de methode uit te breiden met andere typen cyberdelicten 

(namelijk, ransomware en DDoS-aanvallen) en gedigitaliseerde delicten (namelijk, 

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

aan- en verkoopfraude). Daarnaast gaan we na of deze methode bruikbaar is om 

jeugdige verdachten van online criminaliteit in beeld te krijgen. 

Dit onderzoek is relevant zowel voor het beleid van het ministerie van Justitie en 

Veiligheid (JenV) en de politie als voor de criminologie. Voor het beleid is het rele-

vant om inzicht te kunnen krijgen de aard en omvang van cyber- en gedigitaliseerde 

criminaliteit die bij de politie bekend is geworden. Deze informatie is op landelijk 

niveau niet goed ontsloten. In de huidige politiepraktijk wordt op basis van een set 

aan trefwoorden geautomatiseerd in de systemen gezocht naar cybercrime ten be-

hoeve van de opsporingspraktijk (er wordt een ‘query’ gebruikt; dit is een geauto-

matiseerde selectieregel), maar deze methode kan leiden tot verkeerde classificaties 

van registraties en vraagt om handmatige controle achteraf. Dit is een arbeidsinten-

sieve klus. Daarbij is niet precies duidelijk of met de query wordt onderscheiden 
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naar verschillende typen cybercriminaliteit zoals DDoS-aanvallen, hacken of ran-

somware. Dit wordt vervolgens nog handmatig nagekeken. Ook wordt op deze 

manier niet naar in politieregistraties aanwezige gedigitaliseerde criminaliteit ge-

zocht. In dit onderzoek streven we ernaar een data gestuurd ML-model te ontwik-

kelen dat deze beperkingen niet kent.  

Voor het criminologisch onderzoek zijn niet alleen schattingen van aard en omvang 

van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit inhoudelijk relevant. Ook methodologisch 

is deze studie criminologisch gezien van belang. Voor zover ons bekend wordt PTM 

met ML in tekstregistraties in de criminologie nog nauwelijks toegepast, terwijl in-

stanties in de opsporings- vervolgings- en sanctioneringsfase wel veel informatie  

in tekstvorm registreren. Onderzoek waarin de bruikbaarheid van PTM in politie-

registraties wordt onderzocht kan daarmee mogelijk een bijdrage leveren aan een 

relatief nieuwe methode van data bewerken en classificeren. 

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op eerder onderzoek naar het voorkomen van 

cyber- en gedigitaliseerde delicten in politieregistraties (paragraaf 1.1), daarna 

beschrijven we de onderzoeksvragen (paragraaf 1.2). Tot slot volgt een leeswijzer 

voor de rest van het rapport (paragraaf 1.3). 

1.1 Eerder onderzoek naar online delicten in politieregistraties 

Nederlands onderzoek met als doel het identificeren van cyber- en gedigitaliseer- 

de delicten in politieregistraties is vooralsnog beperkt. Zo is, bijvoorbeeld, onder-

zocht hoe in een drietal politieregio’s dergelijke delicten zijn geregistreerd in het 

(toen gebruikte) Bedrijfsprocessensysteem (BPS-)registratiesysteem van de politie 

(Domenie et al., 2009). Uit dit onderzoek bleek dat binnen het veld modus operandi 

ruimte is om aan te geven dat het misdrijf is uitgevoerd met behulp van ICT-midde-

len. Voor cyberdelicten zijn er daarnaast aparte incidentcodes beschikbaar die be-

trekking hebben op cybercrime en zijn er ook aparte wetsartikelen die cybercrime 

omvatten. Voor gedigitaliseerde delicten waren deze aparte incidentcodes en wets-

artikelen echter niet beschikbaar en daarmee onderscheidde gedigitaliseerde delic-

ten zich op deze variabelen niet van traditionele offline criminaliteit. Ondanks dat  

er wel mogelijkheden waren om cyber en gedigitaliseerde delicten als zodanig te 

registreren, gebeurde dit lang niet altijd (goed). In een steekproef van politie regis-

traties uit de drie regio’s bleek er vaak sprake te zijn van het niet registreren van 

ICT-indicatoren, terwijl dit wel degelijk het geval was. Vervolgens is met behulp  

van textminingprocedures gezocht naar relevante ICT-woorden (zoals ‘internet’)  

in de modus operandi van aangiften en meldingen, welke daarna handmatig gecon-

troleerd werden op werkelijk voorkomen van gedigitaliseerde en cyberdelinquentie. 

Uit deze exercitie bleek dat in de onderzochte politieregio ’s minder dan 1% van alle 

meldingen en aangiften een cyber- of gedigitaliseerd delict betrof. 

Een ander onderzoek bekeek bij een selectie van meer traditionele delicten of er 

sprake was van ICT-hulpmiddelen binnen het modus operandi veld van politieregis-

traties uit de politieregio Twente (Montoya et al., 2013). Het ging hier onder andere 

om woninginbraken en fraude. Er werd geen gebruikgemaakt van geautomatiseerd 

zoeken naar ICT-indicatoren, maar de modus operandi werd handmatig gescoord. 

De drie inhoudelijke kenmerken welke als ICT-relevante indicator werden gezien 

waren: (1) het delict was op internet gepleegd; (2) de dader dreigde gevoelige 

digitale informatie vrij te geven; en (3) als er sprake was van e-mail of een andere 

vorm van digitale communicatie. Resultaten suggereerden dat er vaker sprake was 

van een online component bij fraude of bedreigingen, ten opzichte van inbraak, en 

dat offline en online modus operandi vaak naast elkaar voorkwamen. 
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In de voorloper van het huidig onderzoek is gebruikgemaakt van predictieve text-

mining om binnen politieregistraties aangiftes of meldingen te herkennen van online 

bedreiging, online distributie van illegale pornografie (bijvoorbeeld, kinderpornogra-

fie of wraakporno) en hacken (Brandenburg, 2017). Hierbij werd op een steekproef 

van vermoedelijk relevante aangiften (verkregen op basis van een query met rele -

vante steekwoorden) diverse ML-modellen getraind welke, binnen de beperkingen 

van het onderzoek, veelbelovende resultaten lieten zien voor het herkennen van 

dergelijke criminaliteit in politieregistraties.  

1.2 Onderzoeksvragen 

Het doel van het huidige onderzoek is om te evalueren in hoeverre PTM het mogelijk 

maakt om schattingen te maken over de mate waarin jongeren betrokken zijn bij 

cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit. Zoals eerder vermeld, wordt hiervoor aller-

eerst onderzocht in hoeverre het mogelijk is om met behulp van PTM en in het bij-

zonder van ML voor geautomatiseerde documentclassificatie een selectie van online 

delicten in politieregistraties te classificeren. Het ontwikkelen van een dergelijk clas-

sificatiemodel is een noodzakelijk middel om meer inzicht te krijgen in het aantal 

jongeren dat online delicten pleegt. De eerste onderzoeksvraag richt zich op de ont-

wikkeling van dit systeem. In het tweede deel van dit onderzoek wordt vervolgens 

nagegaan in hoeverre deze methode geschikt is om jeugdige verdachten van cyber- 

en gedigitaliseerde criminaliteit beter in beeld te krijgen.  

 

Op de volgende onderzoeksvragen zal een antwoord gezocht worden.1 

 
 In hoeverre is het mogelijk om met behulp van predictieve textmining (PTM) in de 1

politieregistratie BVH-registraties betreffende cyber- en gedigitaliseerde delicten 

correct te classificeren? 

Het beantwoorden van deze vraag doen we door een ML-model te ontwikkelen dat 

op basis van relevante tekstkenmerken van politieregistraties de online delicten 

automatisch kan classificeren.  

 
 In hoeverre is het mogelijk om met PTM een omvangschatting te geven van 2

registraties betreffende cyber- en gedigitaliseerde delicten in de politieregistratie 

BVH van 2016? 

 In hoeverre is PTM bruikbaar om achtergrondkenmerken van (jeugdige) verdach-3

ten van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit te identificeren? 
 

De focus in de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) betreft jeugdige individuen (minder-

jarigen). Daar waar het in de vorige vraag om delicten ging, gaan we hier in op 

personen, namelijk de achtergrondkenmerken van verdachten van cyber- en gedigi-

                                                 
1 E r zijn aanpassingen in vergelijking met het onderzoeksvoorstel. Ten eerste werd in het voorstel gevraagd welke 

c lassifiers kunnen worden gebruikt om een steekproef te trekken. Dit vormt onderdeel van de onderzoeks-

methode en komt aan de orde in hoofdstuk 3 . Ten tweede zou in de oorspronkelijke opzet ook worden nagegaan 

of het ontwikkelde model op basis van aangiften uit 2016 toepasbaar is op het jaar 2013. Vanwege de snelle 

digitale ontwikkelingen is de verwachting dat online c riminaliteit snel verandert. Omwille van de kleine aantallen 

en omdat het handmatig c lassificeren van de online delicten een zeer arbeidsintensieve oefening is (een exercitie 

die noodzakelijk is voor het valideren van het classificatiemodel), is deze onderzoeksvraag niet uitgewerkt. Ten 

derde is de onderzoeksvraag naar doorstroom van (jeugdige) verdachten door de opsporings- en vervolgings-

keten geschrapt omdat een dergelijke microniveaukoppeling buiten de reikwijdte van dit onderzoek valt. 
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taliseerde criminaliteit. Om te bepalen of er jeugdige verdachten bij de gepleegde 

delicten betrokken zijn, worden de geannoteerde registraties gekoppeld aan het 

verdachtensysteem van de politie. Binnen dit systeem is, onder andere, informatie 

beschikbaar over de leeftijd van de verdachte of dader. 

1.3 Leeswijzer 

Het eerste deel van deze rapportage is methodologisch van aard (hoofdstuk 2 en 3). 

Het betreft de ontwikkeling van een classificatiemodel voor een selectie van cyber- 

en gedigitaliseerde delicten. Hiervoor wordt op basis van een groot aantal handma-

tig van een delict code voorziene politieregistraties uit het jaar 2016 getracht een 

model zo optimaal mogelijk te trainen zodat registraties die buiten de oorspronke-

lijke dataset liggen automatisch correct geclassificeerd kunnen worden op basis van 

tekstuele kenmerken. We starten in hoofdstuk 2 met een beknopte toelichting op  

de stappen die doorgaans doorlopen worden in onderzoek dat gebruikmaakt van ML 

voor geautomatiseerde documentclassificatie. In hoofdstuk 3 gaan we vervolgens in 

op de werkwijze van het huidige onderzoek. Voor de lezer die minder geïnteresseerd 

is in de onderliggende methode volstaat een lezing van de inleiding en samenvatting 

bij deze hoofdstukken. 

Het tweede deel van dit onderzoek is empirisch en richt zich op het toepassen van 

het classificatiemodel (hoofdstuk 4 en 5). In hoofdstuk 4 volgen de resultaten wat 

betreft de mogelijkheden die PTM biedt om registraties met cyber- en gedigitaliseer-

de delicten in politieregistraties te classificeren (onderzoeksvraag 1). Vervolgens 

wordt in hoofdstuk 5 beschreven in hoeverre de modellen bruikbaar zijn om een 

omvangschatting te geven van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit in de politie-

registratie of er jeugdige verdachten bij de gepleegde online delicten betrokken zijn 

(onderzoeksvragen 2 en 3). In de slotbeschouwing hoofdstuk 6 worden de onder-

zoeksvragen beantwoord en volgen een discussie en een conclusie .  
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2 ML voor geautomatiseerde documentclassificatie  

Voor het classificeren van online delicten in politieregistraties wordt in dit onderzoek 

gebruikgemaakt van ML voor geautomatiseerde documentclassificatie. Geautomati-

seerde documentclassificatie is een vorm van textmining. Textmining is een proces 

waarbij relevante informatie uit grote hoeveelheden tekstmateriaal gehaald wordt. 

Kwalitatieve tekst wordt omgezet in numerieke gegevens die het mogelijk maken 

om kwantitatieve analyses op te verrichten. In criminologisch onderzoek wordt  

nog nauwelijks gebruikgemaakt van textmining terwijl diverse instanties in de 

opsporings-, vervolgings- en sanctioneringsfase van de strafrechtelijke keten wel 

allerlei informatie in tekstvorm registreren. Textmining kan dus een veelbelovende 

techniek zijn om informatie in het veiligheids- en justitiële domein die vooral in 

tekstvorm beschikbaar is te classificeren. Daarom beschrijven we in dit hoofdstuk 

meer in het algemeen de stappen die worden doorlopen bij het ontwikkelen en vali-

deren van een geautomatiseerde classificatiemethode. Het blijft bij een beknopte 

beschrijving. In hoofdstuk 3 gaan we in meer detail in op de werkwijze en beschrij-

ven we de gebruikte data en methoden van dit onderzoek. 

2.1 Beknopte beschrijving 

 Supervised en unsupervised technieken 2.1.1

Documentclassificatie is het proces waarbij documenten één of meer labels krijgen 

toegewezen. Een label is vergelijkbaar met wat in de klassieke statistiek een binaire 

afhankelijke variabele wordt genoemd. Voorbeelden van documentclassificatie zijn 

het markeren van e-mailberichten als spam en het classificeren van online delicten 

op basis van teksten. Het toewijzen van labels gebeurt op basis van kenmerken 

(features) die typerend zijn voor een bepaald type document, zoals de lengte van 

het document of de specifieke woorden die erin voorkomen. Het doel is om op basis 

van deze kenmerken een model te ontwikkelen waarmee teksten, die buiten de 

oorspronkelijke dataset liggen, automatisch geclassificeerd kunnen worden. 

 

Voor het ontwikkelen van een model dat op basis van relevante tekstkenmerken 

documenten automatisch kan classificeren, maken we gebruik van ML-technieken. 

ML-technieken kunnen worden toegepast in situaties waar klassieke statistiek min-

der goed mee om kan gaan. Zo kunnen deze technieken omgaan met zeer veel 

onafhankelijke variabelen, met irrelevante variabelen, met veel ruis in de data en 

met vele, subtiele interactie-effecten. Bovendien hoeft het model niet handmatig 

vooraf gespecificeerd te worden. Nadelen van deze aanpak zijn dat het model moet 

worden afgesteld op de specifieke data (de zogenoemde tuning), dat het veel meer 

rekencapaciteit en -geheugen behoeft en dat er geen theoretische schattingen 

omtrent betrouwbaarheid van individuele voorspellingen zijn zoals in de statistiek. 

 

ML kan worden onderverdeeld in unsupervised en supervised leren. Grofweg komt 

dit overeen met analyses in de klassieke statistiek zonder (een) afhankelijke varia 

bele(n) (unsupervised) of met (een) afhankelijke variabele(n) (supervised). De 

keuze voor unsupervised of supervised leren hangt af van de insteek van het onder-

zoek. Bij unsupervised leren gaat een computerprogramma zelf op zoek naar patro-

nen, zonder dat daarbij gebruikgemaakt wordt van vooraf opgestelde en toegewe-

zen classificaties. Onderzoekers hopen hiermee (vooraf) onbekende categorieën te 
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vinden. Deze vorm van ML is met name zinvol wanneer over het betreffende onder-

zoeksterrein nog weinig bekend is, of wanneer men vooral geïnteresseerd is in data -

reductie.  

Bij supervised leren wordt een computerprogramma getraind aan de hand van een 

reeks voorbeelddocumenten, waarvan vooraf handmatig is vastgesteld welk label zij 

dienen te hebben. Doordat zowel de kenmerken van een document als het label 

bekend zijn, leert het model welke eigenschappen bepalend zijn voor het label. Het 

idee is dat nieuwe documenten daarna automatisch kunnen worden toegekend met 

het juiste label.  

 

In het huidige onderzoek wordt supervised leren gebruikt waarbij gericht gezocht is 

naar vooraf gespecificeerde vormen van online criminaliteit. Het proces van super-

vised leren wordt schematisch weergegeven in figuur 2.1 (overgenomen van Kot-

siantis, 2007). De in dit onderzoek gezette stappen komen min of meer overeen 

met die in deze figuur. In de hierna volgende paragrafen zullen we de verschillende 

stappen nader toelichten.  

 
Figuur 2.1 Het proces van supervised leren 
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 Dataselectie: van steekproef naar train- en testdataset 2.1.2

Supervised leren vereist een steekproef van voorbeelddocumenten waarop een 

model getraind kan worden. In de meeste gevallen heeft een representatieve steek-

proef de voorkeur, maar er zijn soms goede redenen hiervan af te wijken, bijvoor-

beeld wanneer de classificatieprocedure zich richt op een (naar verwachting) zeld-

zaam voorkomend fenomeen. Een representatieve steekproef zal in dit geval te 

weinig relevante voorbeelddocumenten bevatten, waardoor de modellen vooral  

leren om documenten zonder dit fenomeen te herkennen. Dit probleem staat ook 

wel bekend als het class imbalance-probleem (zie o.a. Chawla, Japkowich & Kolzc, 

2004). Een dergelijk probleem kan worden opgelost door verhoudingsgewijs meer 

zeldzame documenten te selecteren. In dat geval gaat men uit van een selectieve 

steekproef. Omdat online delicten naar verwachting slechts een klein aandeel vor-

men van de totale (geregistreerde) criminaliteit, is in dit onderzoek gekozen voor 

een selectieve steekproef. 

De steekproef van voorbeeldregistraties dient handmatig voorzien te worden van 

één of meerdere labels (het toekennen van labels wordt ook wel ‘annoteren’ ge-

noemd), waarna de steekproef dient te worden opgedeeld in een train- en test-

dataset. Met behulp van de traindata worden meerdere modellen getraind om de 

verschillende typen documenten van elkaar te onderscheiden en vervolgens de 

juiste labels toe te wijzen. De testdataset wordt gebruikt om na te gaan hoe accu-

raat de door het algoritme gedane voorspellingen zijn in nieuwe data. Hiermee kan 

een schatting gemaakt worden van de verwachte kwaliteit van de door het model 

gedane voorspellingen in nieuwe gegevens. Het belangrijke verschil met de train-

data is dat de testdata niet gebruikt zijn in de trainingsfase.  

 Databewerking: tekst voorbewerken en featureconstructie 2.1.3

Tekstdata is vanuit zijn oorsprong niet-numeriek en ongestructureerd. Voordat deze 

met een ML-model kan worden geanalyseerd moet de ongestructureerde data wor-

den omgezet in gestructureerde data waarbij in de dataset de rijen de documenten 

zijn en de kolommen numerieke variabelen zijn. Er zijn op tekstdocumenten ten 

minste twee voorbewerkingsstappen nodig. Ten eerste is het noodzakelijk om de 

gegevens in de documenten terug te brengen naar een gestructureerde vorm. 

Meestal omvat dit het opsplitsen van de teksten in woorden en zinnen (tokenisatie), 

gevolgd door aanvullende bewerkingen, zoals het transformeren van woorden tot 

woordstammen2 (stemming) of het afleiden van woorden zoals die in het woorden-

boek voorkomen (lemmatisatie).  

Ten tweede worden op basis van de overgebleven tokens tekstkenmerken gecon-

strueerd, de zogenoemde features. Features zijn in numerieke gegevens omgezette 

tekstkenmerken. De belangrijkste kenmerken van ongestructureerde data zijn onder 

te verdelen in vier featureklassen: (1) lexicografische, (2) meta-tekstuele, (3) syn-

tactische, en (4) semantische kenmerken. Lexicografische features worden het 

meest gebruikt om voorspellingen mee te doen en hebben betrekking op het feite- 

lijk woordgebruik in documenten; bijvoorbeeld hoe vaak het woord ‘computer’ in  

de documenten voorkomt. Meta-tekstuele features zijn absolute kenmerken die  

los staan van de inhoud van de tekst, zoals het aantal karakters of woorden in een 

tekst of de gemiddelde zinslengte. Bij syntactische features staat informatie omtrent 

het grammaticagebruik binnen een tekst centraal. Een voorbeeld is de frequentie 

waarin specifieke woordsoorten en grammaticale constructies voorkomen, bijvoor-

                                                 
2 Bijvoorbeeld, ‘werken’ en ‘werkt’ worden ‘werk’. 
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beeld het aantal naamwoorden of bijvoeglijke naamwoorden of combinaties daar-

van. Ook kunnen semantische kenmerken worden onderscheiden. Bij semantische 

features staat de betekenis van het woordgebruik centraal. Met behulp van deze 

features kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat woorden als ‘stoel’ en ‘tafel’ beide 

tot de categorie ‘meubels’ horen. Naast deze afzonderlijke featureklassen kunnen 

ook combinaties van features uit deze klassen worden aangemaakt. Omdat het 

bewerken van documenten en het construeren van de features onrealistisch veel 

werk is om handmatig uit te voeren, vinden bovengenoemde bewerkingen plaats 

met speciaal hiervoor ontwikkelde software. 

 Featureselectie 2.1.4

Data in textminingonderzoek is vaak zeer omvangrijk. Een gevolg is dat het aantal 

features dat uit documenten geconstrueerd kan worden vaak groot is. Het construe-

ren van features kan dan ook gemakkelijk leiden tot een dataset van zodanige om-

vang dat supervised leren onuitvoerbaar wordt, bijvoorbeeld vanwege tekort aan 

werkgeheugen of een te lange traintijd van het algoritme. Daarnaast zullen niet  

alle geconstrueerde features relevant en nuttig zijn voor het classificeren van de 

documenten. Om deze reden wordt in de praktijk vaak een subset van relevante 

features geselecteerd. Dit wordt ook wel featureselectie genoemd. Een adequate 

featureselectie kan de nauwkeurigheid van classificaties verhogen en zorgt er daar-

naast voor dat het trainingsproces sneller is en overfitting van de data voorkomen 

wordt. Een te rigoureus uitgevoerde featureselectie kan echter een dataset opleve-

ren waaruit te veel informatie is verwijderd. Bij het selecteren van features dient 

dus een balans gevonden te worden waarbij relevante features worden behouden  

en overbodige features worden verwijderd. 

Om de hoeveelheid data te reduceren wordt doorgaans gebruikgemaakt van filter-

methoden in verschillende fases van het proces. Een eerste filtering vindt vaak 

plaats op basis van de ruwe data. Dit betekent dat, wanneer nodig, stop- en lid-

woorden en leestekens uit de dataset worden verwijderd.3 Vervolgens wordt vrij- 

wel altijd een selectie gemaakt uit de geconstrueerde features. Met behulp van de 

traindataset wordt dan vastgesteld welk type features het meest onderscheidend 

zijn voor de verschillende typen documenten en welke features minder van belang 

zijn. De featureselectie methoden kunnen worden onderverdeeld in filter, wrapper 

en embedded methoden (zie bijvoorbeeld Sondhi, 2009). In dit onderzoek maken 

we uitsluitend gebruik van embedded methoden zodat het uiteindelijke model 

optimaal is gegeven de beschikbare features.4,5,6 Bij embedded methoden maakt  

                                                 
3 De idee is dat deze in alle typen documenten voorkomen en daarom niet onderscheidend zijn voor het type 

document. In andere woorden, deze bevatten geen informatie over de documentklasse. 

4 De vraag kan ontstaan of embedded modellen vanwege de hoeveelheid aan vergelijkingen de kans op kans-

kapitalisatie vergroten. We menen dat dit minder van belang is omdat we niet op zoek zijn naar het ‘ware’ model, 

zoals bij verklarende s tatistiek. Dit onderzoek gaat om het zo goed mogelijk kunnen voorspellen. In dat geval is 

het niet erg als het model complexer is dan s trikt noodzakelijk. 

5 Bij filter-methoden s taat de (afzonderlijke) samenhang van de verschillende features met de uitkomstmaat 

centraal, bijvoorbeeld de correlatie (dit is dan een ‘filterwaarde’). Om irrelevante features er uit te filteren wordt 

vooraf een drempelwaarde bepaald voor de hoogte van deze samenhang. Het voordeel van filtermethoden is dat 

zij relatief snel uitvoerbaar zijn, maar het nadeel is dat geen rekening wordt gehouden met de samenhang tussen 

de features onderling. 

6 Bij wrapper-methoden wordt wel rekening gehouden met de onderlinge samenhang van features, door in stappen 

featuresets te maken en daarbij te bekijken of het model beter voorspelt. Hoewel de kwaliteit van de selectie 
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de selectie van features deel uit van het gekozen algoritme zelf. Alleen specifieke 

algoritmen hebben deze eigenschap. Een voorbeeld van een embedded methode is 

een decision tree (Breiman, Friedman, Olshen & Stone, 1984), die telkens alleen 

features selecteert die de beste verbetering opleveren in het onderscheiden van de 

labels. Het voordeel daarvan is dat er geen selectie plaatsvindt van de features op 

basis van een arbitrair gekozen maat voor de belangrijkheid van features (feature 

importance). Hiermee voorkom je dat er een subset aan features wordt gekozen die 

eigenlijk suboptimaal is voor het specifieke algoritme dat wordt gebruikt.  

 Modelleren ML-modellen 2.1.5

Het modelleren met als doel te komen tot het best presterende model is de laatste 

fase in het ML proces. Het gaat hierbij om de modelkeuze en evaluatie van het 

model. Het doel bij de modelkeuze is om een model te ontwikkelen met de beste 

voorspellingsnauwkeurigheid. Omdat vooraf niet bekend is welke methode de beste 

resultaten oplevert, worden in deze stap meerdere methoden tegen elkaar afgezet. 

Veel gebruikte methoden zijn decision trees, stapsgewijze logistische regressie en 

random forests. De traindataset wordt gebruikt om de optimale ‘tuning’ parameters 

(dat wil zeggen dat je de parameters die de werking van het algoritme bepalen zo 

optimaal mogelijk afstelt op de dataset die je gebruikt) te vinden voor de verschil-

lende modellen en een eerste indruk te krijgen van de generaliseerbaarheid van het 

model. Deze fase wordt het ‘trainen’ van het ML-model genoemd. De methode die 

uiteindelijk het best past wordt bepaald met de prestaties op de testdataset. Om na 

te gaan welke methode het best voorspellend is, wordt de gegenereerde indeling op 

basis van het model (i.e., ‘de voorspelling’) doorgaans vergeleken met de indeling 

die eerder werd vastgesteld door menselijke beoordelaars (bij het annoteren, zie 

paragraaf 2.1.2). Vervolgens wordt op deze vergelijking een geaggregeerde maat 

berekend die de voorspelbaarheid kwantificeert.  

De evaluatie van de verschillende modellen wordt gebaseerd op de voorspellings-

nauwkeurigheid. Hierbij geldt wel dat bij elke methode bepaalde ‘fouten’ worden 

gemaakt, waarbij bij de ene methode een bepaalde ‘fout’ erger telt dan een andere 

methode (in het volgende hoofdstuk zal hier dieper op worden ingegaan). Het doel 

van het onderzoek bepaalt welk model het meest geschikt is voor het onderhavige 

onderzoek. De prestaties van het eindmodel op de testdataset geeft daarbij een 

inschatting van hoe het model het gaat doen op nieuwe data. 

2.2 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is een beknopte beschrijving gegeven van geautomatiseerde docu-

mentclassificatie, een methode waarbij ML wordt gebruikt. Met deze methode is het 

mogelijk om documenten met ongestructureerde, kwalitatieve informatie zoals tek-

sten, geautomatiseerd te classificeren in bepaalde categorieën. We maken in dit 

onderzoek gebruik van de technieken van supervised leren. Dit betekent dat voor 

een deel van de documenten (hier registraties) vooraf door de onderzoekers wordt 

aangegeven op welke categorie een tekstdocument (registratie) betrekking heeft; in 

dit onderzoek tot welke categorie van cyber- of gedigitaliseerde delicten een BVH-

registratie kan worden gerekend. Deze categorieën zijn vergelijkbaar met wat in de 

klassieke statistiek bekend staat als de categorische afhankelijke variabelen. De  

                                                                                                                                  

hierdoor doorgaans beter wordt, kost de toepassing hiervan relatief veel tijd, omdat er meerdere, meestal 

rekenintensieve, modellen geschat moeten worden. 
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registraties waarvan bekend is om wat voor type delict het gaat worden vervolgens 

als voorbeeld gebruikt om het ML-model te trainen.  

Een aantal stappen is belangrijk in het proces. De eerste stap is de selectie van de 

data. Na het selecteren van de steekproef is het bij een ML-model van belang dat  

de data willekeurig wordt ingedeeld in een train- en testdataset. Met behulp van  

de traindataset kunnen meerdere ML-modellen (algoritmen) getraind worden om  

de documenten zo goed mogelijk te classificeren, dat wil zeggen van elkaar te 

onderscheiden. De testdataset is een aparte dataset die wordt gebruikt om vast  

te stellen hoe accuraat het algoritme documenten in deze een nieuwe set kan clas -

sificeren.  

De tweede stap is de data(voor)bewerking. Daarbij gaat het om het omzetten van 

tekst in documenten naar bepaalde numerieke waarden, de features. Daarvoor is 

een voorbewerking (pre-processing) van de tekst nodig wat inhoudt dat de tekst  

in woorden en zinnen wordt opgedeeld zodat deze tijdens de featureconstructie 

kunnen worden omgezet in numerieke gegevens. Meestal worden daarbij (combi-

naties van) woorden of woordsoorten geteld. Features kunnen worden ingedeeld  

in klassen. Het feitelijk woordgebruik, ofwel woorden, (lexicografisch) is een veel-

gebruikte featureklasse. In registraties kan dan bijvoorbeeld worden nagegaan hoe 

vaak bepaalde termen als ‘computer’ of opeenvolgende combinaties van termen als 

‘computer’ en ‘hacken’ voorkomen (respectievelijk uni- en bigrammen, dit zijn vor-

men van N-grams). De features zijn vergelijkbaar met de onafhankelijke variabelen 

in de klassieke statistiek.  

De derde stap is het kiezen van de features voor de analyse, de featureselectie. 

Omdat de hoeveelheid features in textmining onderzoek omvangrijk is, wordt een 

subset van meest relevante features gekozen voor de uiteindelijke analyse. Dit kan 

vooraf, maar ook tijdens het schatten van het uiteindelijke model (zogenoemde 

embedded methoden). In dit onderzoek wordt deze laatste optie gebruikt zodat een 

zo optimaal mogelijke keuze voor de features kan worden gedaan. Feitelijk gebeurt 

de featureselectie tijdens het fitten van het model. 

De laatste stap is het modelleren waarbij de keuze van het model dat zo optimaal 

mogelijk presteert in termen van het classificeren van de documenten centraal 

staat. In dit onderzoek worden diverse ML-algoritmen toegepast. Dit doen we om- 

dat het meest optimale ML-algoritme doorgaans afhangt van de specifieke data die 

worden gebruikt. We weten dus vooraf niet precies welk model beter presteert. Dit 

onderzoek vindt plaats op de traindataset. Uiteindelijk wordt op basis van de test-

dataset een model geselecteerd met de best mogelijke voorspellingsnauwkeurig-

heid, dat wil zeggen dat ML-model dat de documenten zo accuraat mogelijk kan 

classificeren in de juiste categorieën.  

In het volgende hoofdstuk beschrijven we de ontwikkeling van het best presterende 

ML-model om in politieregistraties registraties als cyber- of gedigitaliseerde delicten 

te classificeren.  
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3 Ontwikkeling van het classificatiemodel 

In het vorige hoofdstuk is meer in het algemeen beschreven welke stappen nodig 

zijn om op basis van kwalitatieve tekstdocumenten een ML-model te ontwikkelen 

dat deze documenten zo accuraat mogelijk categoriseert. Het uiteindelijke doel van 

dit onderzoek is om een kwantitatieve schatting te geven van de mate waarin in 

politieregistraties cyber- en gedigitaliseerde delicten voorkomen. Deze informatie is 

niet gestructureerd beschikbaar in de politieregistraties, maar wel aanwezig in de 

vrije tekstvelden welke we hier de politieregistraties noemen. We ontwikkelen met 

ML een classificatiemodel dat op een zo accuraat mogelijke manier aangeeft tot 

welke categorie van online delicten een politieregistratie gerekend kan worden. 

Deze informatie kan dan weer worden gebruikt om de omvang van registraties 

waarin online criminaliteit in de politieregistratie voorkomt te schatten. 

De ontwikkeling van dit classificatiemodel bevat diverse stappen die in dit hoofdstuk 

aan de orde komen (zie figuur 3.1). In paragraaf 3.1 beschrijven we welke politie-

data zijn gebruikt om het ML-model te ontwikkelen, welke steekproef is getrokken 

en hoe de train- en testdatasets tot stand zijn gekomen. Omdat een ML-model 

numerieke gegevens nodig heeft, is het nodig om de kwalitatieve gegevens uit de 

tekstvelden van de politieregistraties zodanig te verwerken dat deze numerieke 

waarden hebben, de features. Dit databewerkingsproces wordt in paragraaf 3.2 

uitgebreid beschreven. In paragraaf 3.3 beschrijven we hoe we zijn gekomen tot het 

best presterende ML-model voor de huidige data. Dit hoofdstuk wordt in paragraaf 

3.4 afgesloten met een samenvatting. We ontkomen er niet aan dat dit hoofdstuk in 

bepaalde delen sterk methodologisch en technisch van aard is. De alleen inhoudelijk 

geïnteresseerde lezer kan volstaan met het lezen van de samenvatting. 

 

Figuur 3.1 Processtappen 

 

3.1 Dataselectie 

Voor het ontwikkelen van het classificatiemodel wordt gebruikgemaakt van super-

vised leren (zie hoofdstuk 2 en bijvoorbeeld, Hastie, Tibshirani & Friedman, 2009; 

Kotsiantis, 2007). Hiervoor wordt een steekproef van voorbeeldregistraties samen-

gesteld waarop meerdere modellen getraind worden. Van deze registraties is vooraf 

middels een menselijk oordeel vastgesteld welke type(n) online delicten erin voor-

komen (dit is het proces van annoteren). Om ervoor te zorgen dat de steekproef 

voldoende online delicten bevat, maken we gebruik van een selectieve steekproef, 

waarbij gericht wordt gezocht naar online criminaliteit. Op die manier is tegemoet-

gekomen aan het class imbalance probleem (zie paragraaf 2.1.2). In de volgende 

paragrafen beschrijven we eerst het steekproefkader, dat is de totale set van gege-

vens waaruit voor dit onderzoek een steekproef is getrokken. Vervolgens beschrij-

ven we de steekproef zelf, gevolgd door de manier waarop de gegevens door de 
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onderzoekers zijn geclassificeerd. Tot slot van deze paragraaf gaan we nog in op de 

train- en testdatasets. In figuur 3.2 worden de stappen gegeven. 

 

Figuur 3.2 Selectie van de data: van steekproefkader tot train- en 

testdataset 

 
 

In dit onderzoek hebben we te maken met gevoelige gegevens, waaronder per-

soonsgegevens die in een melding of aangifte zijn geregistreerd. Voorafgaand aan 

het onderzoek is daarom ook een data protection impact assessment (DPIA) opge-

steld met een protocol voor het verwerken van de gevoelige data zodat tegemoet 

kan worden gekomen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming (AVG). Er is toestemming gevraagd en verkregen van het Parket-Generaal 

(PG) en de Nationale Politie. De onderzoekers hebben ook geheimhoudingsverklarin-

gen getekend. De aan de onderzoekers geleverde data is voor zover mogelijk vooraf 

zo goed als mogelijk gepseudonimiseerd. Tevens zijn in een eerste databewerkings-

stap persoonsgegevens zo goed als mogelijk geautomatiseerd verwijderd. Verder is 

het onderzoek binnen een door JenV beveiligd netwerk uitgevoerd. 

 Het steekproefkader 3.1.1

Dit onderzoek richt zich op acht typen online criminaliteit,7 onderverdeeld in drie 

cyberdelicten (hacken, ransomware en DDoS-aanvallen) en vijf gedigitaliseerde 

delicten (online bedreiging, online identiteitsfraude, online stalken, online smaad/ 

laster/belediging en online aan- en verkoopfraude). Voor de ontwikkeling van het 

classificatiemodel wordt gebruikgemaakt van gegevens afkomstig uit de BVH van de 

politie.  

De BVH is het registratiesysteem van de politie waarin incidenten en acties van de 

politie kunnen worden geregistreerd, aangiftes worden 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 aangifte van een overtreding of mis-

drijf) en de acties die daaruit voortkomen (opnemen van de melding of aangifte, 

verhoor van getuigen of verdachten, etc.) geregistreerd onder een uniek BVH-regis-

tratienummer. In de BVH worden ook zelfstandige acties van een politiemedewerker 

ingevoerd, bijvoorbeeld als een wijkagent een bezoek aan burger heeft gebracht. De 

meldingen kunnen verder burgers, bedrijven en overheden betreffen. De totale BVH 

is dus vooral een bedrijfsprocessensysteem en niet een systeem om alleen delicten 

te registreren. Het gaat hier veelal om teksten in vrije vorm, wat gezien kan worden 

als ongestructureerde data. In de BVH-registratie zijn diverse ongestructureerde 

velden waarvan in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt, namelijk de tekstvelden 

verklaring, toelichting, bevinding en het veld over de modus operandi (i.e., MO-

tekst). Het verklaringsveld wordt gebruikt om de interacties met betrokkenen op  

te nemen, zoals de uitgeschreven aangifte van het slachtoffer of het verhoor dat 

                                                 
7 E r is  gekozen voor deze typen cyber- en gedigitaliseerde delicten en niet voor andere omdat bij s tart van het 

onderzoek (op basis van de literatuur en gesprekken met experts) vermoedens waren dat deze online delicten in 

de politieregistraties zouden voorkomen. 
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heeft plaatsgevonden met de verdachte. De velden bevinding en toelichting worden 

door politiemedewerkers gebruikt om hun eigen perspectieven te verwerken en in 

het MO-veld kan de modus operandi worden vermeld.  

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

cidenten en/of acties uit het jaar 2016. De eenheid van analyse in dit onderzoek is 

de unieke BVH-registratie8 waarin gebruik is gemaakt van de kwalitatieve beschrij-

vingen van het incident (bijvoorbeeld de melding of aangifte) en de bijbehorende 

actie(s).  

In 2016 waren er 3.945.964 unieke BVH-registraties. Gemiddeld waren er in dat 

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

hebben op een misdrijf vormen een deelverzameling van alle BVH-registraties. We 

beperken ons niet tot BVH-registraties van enkel misdrijven omdat naar verwachting 

een onbekend deel van de incidenten of acties waarin sprake is van een ICT-compo-

nent niet betrouwbaar in de misdrijfcategorieën wordt geregistreerd. Bovendien 

eindigen niet alle meldingen in een aangifte. Zo melden burgers ook incidenten die 

niet altijd leiden tot een aangifte terwijl daarin wel relevante informatie over cyber- 

of gedigitaliseerde delicten kan zitten. 

 

In de volgende paragrafen gaan we aan de hand van de in het vorige hoofdstuk 

beschreven stappen in op de ontwikkeling van het classificatiemodel. 

 De steekproef 3.1.2

In politieregistraties is sprake van een forse onderregistratie van cyber- en gedigita-

liseerde criminaliteit (Domenie et al., 2009; Van der Laan & Goudriaan, 2016; Leuk-

feldt et al., 2012). Daarom levert een willekeurig gekozen steekproef uit alle regis-

traties waarschijnlijk onvoldoende relevante registraties voor supervised leren. Om 

toch een relevante selectie te kunnen maken, is daarom gebruikgemaakt van een 

query. Een query is een zoekopdracht in een database aan de hand van vooraf op-

gestelde trefwoorden, ofwel het is een geautomatiseerde selectieregel. In dit geval 

is met behulp van een set vooraf gekozen trefwoorden gezocht binnen de onge-

structureerde velden van politieregistraties en dat registraties zijn geselecteerd 

waarin de relevante trefwoorden voorkomen. Zodoende wordt het aantal potentieel 

relevante registraties voor cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit gemaximaliseerd. 

In bijlage 2 worden de trefwoorden gegeven. 

Om tot een kwalitatief goede query te komen is deze ontwikkeld volgens een itera-

tief proces. In de eerste stap is een query ontwikkeld en geëvalueerd op basis van 

registraties uit één maand (oktober 2016). Het totale aantal BVH-registraties in heel 

2016 was namelijk te omvangrijk voor deze initiële verkennende fase in het proces. 

In een tweede stap is de definitieve query uitgevoerd op alle registraties van 2016 

zodat een complete landelijke dataset van registraties met mogelijke cyber- en 

gedigitaliseerde voorvallen over één jaar is verkregen. Hieronder lichten we beide 

stappen uitgebreider toe. 
 

Ontwikkeling query op basis van één maand (oktober 2016) 

Een goede query vereist goede trefwoorden. De totstandkoming van de lijst met 

trefwoorden vond plaats in meerdere stappen. In eerste instantie is uitgegaan van 

de query uit het onderzoek van Van der Heijden en collega’s (2017; zie ook Bran-

                                                 
8 We spreken hier niet over politiezaken of -dossiers omdat daarbij de indruk kan ontstaan dat ook volledige 

informatie uit de opsporing en over de verdachten aanwezig is en het een zaak betreft die doorgestuurd is naar 

het OM.  
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denburg, 2017). Dat onderzoek beperkte zich tot een drietal delicten, te weten 

hacken, online bedreiging, en sexting. Omdat hacken en online bedreiging mogelijk 

veelvoorkomende online delicten zijn9 (ook op basis van zelfrapportage; zie Van der 

Laan & Goudriaan, 2016) zijn deze delicten ook in dit onderzoek opgenomen. Daar-

naast is de query in dit onderzoek uitgebreid om ook andere typen online delicten  

in beeld te krijgen. Voor cybercriminaliteit betreft het de delicten ransomware en 

DDoS-aanvallen en bij gedigitaliseerde criminaliteit gaat het om online identiteits-

fraude en aan- en verkoopfraude.10 Om een voor ons onderzoek relevante tref-

woodenlijst te verkrijgen, is de query van Van der Heijden en collega’s (2017) 

aangevuld en aangepast met behulp van expertinterviews en emailconsultaties, 

waaronder met de adviseur Jeugd van de Nationale Politie, onderzoekers op het 

terrein van cybercrime en onderzoekers van de politie (zie bijlage 1). 

De eerste versie van de query (i.e., query 1) is uitgevoerd op politieregistraties uit 

de maand oktober 2016, wat resulteerde in een dataset van 22.450 registraties  

(zie bijlage 2 voor de trefwoorden van deze query). Uit deze dataset bleek dat een 

aantal van de gebruikte zoektermen veel ruis opleverde en dat sommige zoekter-

men te specifiek waren waardoor deze op zichzelf weinig tot geen zoekresultaten 

opleverden (bijvoorbeeld, namen van ransomware die niet noodzakelijk bekend 

gemaakt worden aan slachtoffers, wanneer deze de computer blokkeert). Ook bleek 

dat veel van de specifieke trefwoorden in combinatie met algemenere zoektermen 

voorkwamen. Termen als ‘gray hat’, ‘black hat’ en ‘sql’ komen bijvoorbeeld vaak 

voor in combinatie met termen als hack, website of internet. Hetzelfde geldt voor 

termen die verwijzen naar online platformen, zoals ‘4chan’ en ‘habbo’. 

In een tweede versie is de query zodanig aangepast dat deze hoofdzakelijk alge-

mene zoektermen bevatte (i.e., query 2). Een voordeel van meer algemene zoek-

termen is dat de query minder gevoelig wordt voor veranderingen in de tijd. Denk 

bijvoorbeeld aan zoektermen die verwijzen naar specifieke online communicatie-

middelen, zoals Telegram of Sugababes, of termen die verwijzen naar specifieke 

virussen of DDoS-aanvallen die worden gebruikt voor cybercriminaliteit, zoals 

Wannacry of Petya. De relevantie van deze termen is sterk afhankelijk van ontwik-

kelingen online en daarmee tijdgebonden — zo is Sugababes niet meer een commu-

nicatieplatform voor jongeren sinds de verkoop van de website in november 2012, 

maar richt zich nu op het aanbieden van erotische contacten met vrouwen. Meer 

algemene termen zoals ‘sociale media’ of ‘ransomware’ zijn minder afhankelijk van 

trends. Door naar meer algemene zoektermen te kijken zullen de resultaten van de 

query naar verwachting beter bruikbaar zijn voor het monitoren van online crimina-

liteit door de tijd dan wanneer specifieke zoektermen worden gebruikt. Tot slot zijn 

er nog enkele termen aan deze query toegevoegd op basis van input van experts. 

Deze tweede query leverde uiteindelijk een dataset op met 12.880 documenten voor 

de periode oktober 2016 (zie bijlage 2). 

 

Query 1 en query 2 bevatten een aanzienlijke overlap in documenten (zie figuur 

3.3; N=11.355; welke 50,6% van query 1 bevat en 88,2% van query 2). Daar- 

naast bevatte de eerste query 11.095 registraties die niet in de tweede query voor-

kwamen, terwijl in de tweede query 1.525 nieuwe unieke registraties voorkwamen. 

Om vast te stellen of de definitieve zoekopdracht inderdaad een meer geschikte 

                                                 
9 U it de meest recente CBS s lachtofferenquête blijkt dat in 2017 11% van de Nederlanders aangaf s lachtoffer te 

zijn geweest van online criminaliteit (CBS, 2018a). In Nederland is 4,9% s lachtoffers geworden van hacken, 

3 ,9% van online aan- verkoopfraude, 3,1% van cyberpesten (waaronder ook online bedreigen zal vallen).  

10 In een later stadium zijn hier nog twee delicten aan toegevoegd, te weten online s talken en online smaad/laster/ 

belediging (zie paragraaf 3.1.3). 
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steekproef opleverde dan de initiële zoekopdracht hebben we op twee manieren de 

registraties nader onderzocht. Ten eerste zijn we nagegaan of registraties die wel in 

query 1 voorkwamen maar niet in query 2, terecht zijn afgevallen. Van de 11.095 

registraties zijn willekeurig 250 registraties gekozen waarvan middels een hand-

matig oordeel werd vastgesteld of er wel of geen online criminaliteit in voorkwam. 

Van deze registraties bleken 238 (95,2%) niet tot de beoogde online delicten te 

kunnen worden gerekend; slechts 12 van deze registraties (4,8%) bevatte toch 

online delicten. Hierdoor kan aangenomen worden dat in de tweede query relatief 

weinig registraties onterecht zijn afgevallen.  

Ten tweede zijn we nagegaan of query 2 een geschikte hoeveelheid online delicten 

opleverde. Voor het succesvol trainen van het model is het wenselijk dat de steek-

proef een vergelijkbare hoeveelheid online en offline delicten bevat (dit om class 

imbalance tegen te gaan). Dit blijkt het geval. Uit 250 willekeurig gekozen registra-

ties van query 2 bleken 124 (49,6%) géén online delicten te bevatten, tegenover 

126 registraties waarin deze delicten wel voorkwamen (50,4%).11 De tweede query 

bevat daarmee voldoende relevante registraties. Kortom, het voordeel van query 2 

ten opzichte van query 1 is dat deze zuiniger is, meer relevante registraties oplevert 

en dat de trefwoorden algemener zijn waardoor de query naar verwachting minder 

tijdsinvariant is. 

 

Figuur 3.3 Overlap query 1 versus query 2* 

n=11.095 n=1.525n=11.355

Query 1 Query 2

 

* De data betreft een selectie uit de BVH over de maand oktober 2016. 

 

 

De definitieve steekproef op basis van jaardata 2016 

Op basis van query 2 is de steekproef samengesteld die de basis vormt voor de 

train- en testdataset. Deze steekproef is verkregen door query 2 uit te voeren op 

alle registraties van de landelijke politiedatabank over het volledige kalenderjaar 

2016. De resulterende steekproef bevatte 156.829 unieke BVH-registraties, waaruit 

willekeurig 5.000 registraties zijn geëxtraheerd om te annoteren.12 

                                                 
11 A angezien de registraties uit query 1 en query 2 door elkaar werden aangeboden voor annotatie was er sprake 

van een blinde codering met betrekking tot de herkomst van de registraties. Het is dan ook niet aannemelijk dat 

voorkennis over de herkomst van de registratie bij het annoteren voor een bias in het wel of niet toekennen van 

het label online delinquentie heeft gezorgd. 

12 O mdat de query alleen onderdelen van een registratie selecteert die matchen met de betreffende zoekwoorden, 

bleek een deel van de verkregen registraties incompleet. In eerste instantie werden bij het annoteren (zie para -

graaf 3.1.3) de ontbrekende onderdelen van de registratie niet meegenomen, waarbij een onderdeel (een van) 
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Uit de annotaties bleek dat de steekproef op basis van de query onvoldoende regis-

traties bevatte met de delicten ransomware en DDoS-aanvallen (zie tabel 3.3). In 

het belang van het ML gedeelte werden daarom aanvullende registraties geselec-

teerd, specifiek gericht op cyberdelicten. Deze registraties zijn verkregen uit het 

gestructureerde registratieveld ‘maatschappelijke klasse’ waarin aangevinkt was of 

een registratie een ‘cybercrime’ (MK-F90) betrof.13 Hoewel dit veld niet altijd correct 

en/of volledig wordt ingevuld, kunnen de registraties die hierin wél geregistreerd 

staan een belangrijke aanvullende informatiebron vormen. In 2016 waren er 2.439 

registraties met de maatschappelijke klasseclassificatie F90 ‘cybercrime’ geregis-

treerd in BVH. 

De uiteindelijke steekproef voor de train- en testdata bestaat uit 7.439 registraties 

afkomstig uit het querybestand (n=5.000) en het F90-veld (N=2.439; dit zijn alle 

F90-registraties uit 2016 geregistreerd in BVH).14 Zie ook het stroomschema in tabel 

3.1. Van al deze registraties wordt vastgesteld of en welke type(n) online delicten 

erin voorkomen. De stappen van dit annotatieproces worden hieronder verder toe-

gelicht. 

 

Tabel 3.1 Stroomschema selectie van de steekproeven voor ML-model  

Steekproefkader 

BVH-2016 

(N=3.945.964 registraties) 

Selectie Q uery 2  

(N=156.829 regis traties ) 

MK-F90  

(N=2.439  regis traties ) 

Steekproef Random selec tie Q uery 2  

n=5.000  

Totale MK-F90 sample 

n=2.439  

Sample voor test- en traindataset N=7.439  

 

 
 Het annoteren 3.1.3

Betrouwbare en valide annotaties vereisen criteria waarmee de onderzoekers de 

registraties kunnen scoren op het voorkomen van online delicten en vaststelling of 

                                                                                                                                  

de velden ‘verklaring’, toelichting’, ‘beschrijving’ of ‘MO’ betreft. Als in één van deze velden een trefwoord uit de 

query aanwezig was, maar in een ander veld niet dan werd alleen het veld met het trefwoord opgenomen in de 

s teekproef van registraties. Dit leverde in eerste instantie dus alleen incomplete registraties op. In de praktijk zal 

men een getraind model toepassen op complete registraties, ongeacht of de onderdelen zoekwoorden bevatten 

die betrekking op de online delicten. Daarom is het van belang de missende onderdelen van de registraties aan 

de s teekproef toe te voegen. Dit is gedaan door van de de betreffende BVH-registratienummers op te zoeken en 

van deze registraties de complete registratie (dus alle velden) op te vragen. Deze missende onderdelen zijn in 

een later stadium toegevoegd. In eerste instantie zijn de annotaties dus uitgevoerd op de incomplete registraties. 

O m na te gaan of het verrijken van de data met de extra onderdelen tot s ignificant andere oordelen zou leiden 

zijn 250 random gekozen verrijkte registraties opnieuw geannoteerd, waarna de nieuwe annotaties zijn verge-

leken met de oude annotaties. E r bleek geen significant verschil. Daarom is besloten om de reeds aangebrachte 

annotaties aan te houden. 

13 Het veld ‘maatschappelijke klasse’ levert een pull down menu op waarin politiemedewerkers meer gestructureerd 

kunnen aangeven om wat voor incident of actie het gaat. Een van de opties betreft de klasse F90 ‘cybercrime’. 

De omschrijving hiervan in de BVH is ‘Alle vormen van bezitsaantasting waarbij de computer zowel het middel als 

het doel is. Wanneer de computer alleen het middel is (dus MO) dan moet een andere MK worden gekozen.’ 

14 Het querybestand en het F90-bestand bevatten mogelijk enkele dezelfde registraties. Het is niet mogelijk om 

exact vast te s tellen hoe groot deze overlap is, omdat beide datasets ‘bij binnenkomst’ in het WODC direct zijn 

gepseudonimiseerd. Met behulp van een indirecte methode is vastgesteld dat de s teekproef tenminste uit 7 .375 

unieke registraties bestaat. De beperkte overlap is voor het ML-model niet problematisch. 
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het gebruik van deze criteria door verschillende annoteerders leidt tot overeenkom-

stige annotaties. Vervolgens wordt met behulp van de opgestelde criteria de volle-

dige steekproef geannoteerd. 

 

Ontwikkeling en validering criteria voor het annoteren van de online 

delicten 

De criteria voor de online delicten zijn gebaseerd op vragen uit de Monitor Zelf-

gerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ), definities afkomstig van het team High 

Tech Crime (Bernaards, Monsma & Zin, 2012) en eerder onderzoek (Van der Heij-

den et al., 2017; Leukfeldt, Domenie & Stol, 2009). Ter validatie hebben vijf onder-

zoekers van het WODC en drie onderzoekers van de politie dezelfde 100 registra- 

ties geannoteerd. Op basis van deze pilot zijn de annotatiecriteria aangescherpt.  

In overleg met de onderzoekers van de politie is daarnaast besloten twee typen 

delicten toe te voegen, te weten online stalken en een categorie smaad/laster/be-

lediging (i.e., dreigen met het verspreiden van naaktfoto’s of andere privacygevoe-

lige informatie, dit wordt ook ‘afdreigen’ genoemd). Deze delicten kwamen relatief 

vaak in de registraties naar voren, maar zouden in de oorspronkelijke opzet buiten 

de reikwijdte van het onderzoek vallen (strikt genomen kunnen deze delicten niet 

tot de categorie online bedreiging gerekend worden, omdat er geen dreiging geuit 

wordt van fysieke schade toebrengen aan lichaam of eigendommen). De uiteinde-

lijke criteria van de resulterende acht typen online delicten staan weergegeven in 

bijlage 3. 

Om vast te stellen of het gebruik van deze criteria door verschillende annoteer 

ders leidt tot overeenkomstige annotaties, zijn voorafgaand (T0) en tijdens het 

annotatieproces (T1) in totaal 400 dezelfde registraties door twee onderzoekers 

geannoteerd. Met behulp van de Cohen’s Kappa (een veelgebruikte maat voor 

intercodeurbetrouwbaarheid) is vervolgens per type delict nagegaan hoe groot de 

overeenstemming tussen de annoteerders was. Daarnaast is de mate van overeen-

stemming ook onderzocht voor registraties waarin de betreffende delicten wel en 

niet voorkwamen. De resultaten hiervan staan weergegeven in tabel 3.2.  

De overstemmingen tussen de onderzoekers was in het algemeen goed tot zeer 

goed (Cohen’s Kappa’s > 0,8).15 De perfecte overeenstemming bij DDoS-aanvallen 

en de zeer hoge overeenstemming bij ransomware  is te verklaren doordat bij deze 

delicten de registraties vaak de letterlijke aanduiding ‘DDoS’ of ‘ransomware’ be-

vatten. Het merendeel van deze delicten is daarmee relatief eenvoudig te herken-

nen. Ook bij aan- en verkoopfraude was de overeenstemming zeer hoog. Dit kan 

mogelijk verklaard worden doordat deze categorie een grote hoeveelheid registra-

ties bevat afkomstig van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO). Deze 

registraties hebben een gestandaardiseerde en herkenbare opmaak waardoor ze 

makkelijk kunnen worden onderscheiden.  

Uit tabel 3.2 blijkt verder dat van alle registraties waarbij ten minste één van de 

annoteerders vond dat er sprake was van hacken, in 95% van de gevallen overeen-

stemming was. Tegelijkertijd zien we dat van alle registraties waarbij ten minste 

één van de annoteerders vond dat er geen sprake was van hacken, de ander het 

hier in 97% van de gevallen mee eens was. Dit laat zien dat voor het delict ‘hacken’ 

de annoteerders in dezelfde mate overeenkwamen wanneer er wel en geen sprake 

was van hacken. De verschillen zijn groter bij de gedigitaliseerde delicten en dan 

                                                 
15 In de literatuur wordt een Cohen’s Kappa ≥ 0 ,80 als zeer goed beschouwd (Landis & Koch, 1977). Echter, het 

doel is hier om documenten zo perfect mogelijk te labelen, omdat je een machine learning model wilt trainen. 

Het model gaat er bij het leren immers van uit dat de labeling perfect is geweest. In deze s ituatie is eigenlijk  

een overeenstemming van 100% nodig. 
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met name bij het delict online bedreiging: overeenstemming ten aanzien van het 

wel voorkomen van online bedreiging bleek relatief moeilijker te verkrijgen dan 

overeenstemming over het niet voorkomen van dit delict. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat bedreiging een relatief breed begrip is, waaraan meerdere interpreta-

ties gegeven kunnen worden. 

 

Tabel 3.2 Intercodeurbetrouwbaarheden  

 
Frequenties

a
 Overeenstemming 

  

 A 1  A 2 

Wel 

aanwezig 

N iet 

aanwezig Kappa Z
b
 

Hacken 170 170 95% 97% 0,959  7 ,18  

Ransomware  44  45 98% 100% 0,987  7 ,75  

DDoS-aanvallen 11  11 100% 100% 1,000  8 ,00  

O nline bedreiging 30  30 67% 97% 0,784  3 ,68  

O nline stalken  12  16 75% 99% 0,852  5 ,10  

O nline smaad/laster/belediging 45  45 78% 97% 0,864  5 ,33  

O nline identiteitsfraude 109 123 81% 92% 0,856  5 ,18  

O nline aan- en verkoopfraude 64  69 93% 99% 0,955  7 ,11  

a
 Omdat registraties meerdere online delicten kunnen bevatten tellen de aantallen op tot meer dan 400. 

b Hier wordt specifiek getoetst geeft aan of de Cohen’s Kappa (de mate van overeenstemming tussen annoteerders) groter 

is dan 0,6 (H0: κ=0,6; H1: κ>0,6). 

 

 

Het annoteren van de (selectieve) steekproef 

Nadat de criteria voor het annoteren van de online delicten zijn opgesteld, geëva-

lueerd en bijgesteld, is de steekproef (n=7.439) uit het volledige kalenderjaar 2016 

geannoteerd. De annotaties zijn uitgevoerd door de twee onderzoekers van het 

WODC. Met behulp van een eigen ontwikkelde applicatie konden de registraties 

efficiënt worden verwerkt (zie bijlage 4 voor een screenshot van de gebruikte 

interface). 

In tabel 3.3 is weergegeven hoe vaak de delicten in de steekproef voorkomen. Zoals 

eerder beschreven, is deze definitieve steekproef gevormd op basis van registraties 

afkomstig van de query en registraties met de maatschappelijke klasse F90. Uit de 

tabel blijkt dat ‘hacken’ het meest voorkomende type delict is, gevolgd door online 

aan- en verkoopfraude en online identiteitsfraude; DDoS-aanvallen komen het minst 

voor. 
 

Tabel 3.3 Beschrijvende statistieken 

    
Query-bestand 

 

F90-bestand 

 

ML-steekproef  

(n=5.000) (N=2.439) 

 

(n=7.439) 

    n %
1
 

 
N %

1 

 

n %
1 

1 Hacken 296 5 ,9  
 

1 .948 79,9 

 

2 .244 30,2 

2  Ransomware 24  0 ,5  
 

544 22,3 

 

568 7 ,6  

3  DDoS-aanvallen 4  0 ,1  
 

101 4 ,1  

 

105 1 ,4  

4  O nline bedreiging 557 11,1 
 

46  1 ,9  

 

603 8 ,1  

5  O nline stalken 333 6 ,7  
 

50  2 ,1  

 

383 5 ,2  

6  
O nline smaad, laster of 

belediging 
438 8 ,8  

 
234 9 ,6  

 

672 9 ,0  

7  O nline identiteitsfraude 510 10,2 
 

929 38,1 

 

1 .439 19,3 

8  O nline aan- en verkoopfraude 1 .450 29,0   112 4 ,6  

 

1 .562 21,0 

1 Omdat een registratie meerdere typen delicten kan bevatten tellen de percentages kolomsgewijs niet op tot 100%. 
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 De train- en testdata 3.1.4

De definitieve steekproef bevatte alle in de BVH beschikbare verklaringen, toelich-

tingen, bevindingen en modus operandi (MO-)teksten van de politieregistraties, 

alsmede de door de onderzoekers aangebrachte annotaties van de geselecteerde 

registraties. Deze steekproef werd vervolgens opgesplitst in een train- en testdata-

set. Om het getrainde model adequaat te evalueren is het van belang dat de train- 

en testdataset zo veel mogelijk overeenkomen. De steekproef is daarom gestratifi-

ceerd met strata (Query versus F90) en drie delicttypen (wel/niet voorkomend). 

Omdat bepaalde combinaties van typen delicten nauwelijks voorkomen, kon niet 

gestratificeerd worden op alle acht de online delicten. De strata werden daarom 

gevormd op basis van de drie meest voorkomende typen delicten (hacken, online 

identiteitsfraude en online aan- en verkoopfraude). Dit resulteerde in zestien strata 

(2×2×2×2). Om het ML-model ook adequaat te kunnen trainen op registraties van 

zeldzame delicten in de politieregistratie (o.a. DDoS-aanvallen), is ervoor gekozen 

de traindataset enigszins te oversamplen: binnen elk stratum werd 60% toegewe-

zen aan de traindataset.16 De overige registraties vormden de testdataset (zie bij-

lage 12 voor de vergelijkbaarheid van de train- en testdata). 

3.2 Databewerking 

Bij supervised leren op basis van tekst, dient de data te worden omgezet van ruwe 

kwalitatieve tekst naar gestructureerde tekstkenmerken met een numerieke waarde 

zoals ruwe tellingen, de zogenaamde features (zie paragraaf 2.1.3). Deze features 

worden vervolgens gebruikt om het ML-model te trainen en te testen. De stappen  

in de databewerking worden getoond in figuur 3.4. De databewerking is gedaan in  

R versie 3.2.4 (R core team, 2016). Er is R-code geschreven waarin Frog is gekop-

peld aan het construeren van de features (Macro, 2018). 

 
Figuur 3.4 Proces van data-bewerking 

 

 

De eerste stap in de databewerking is dat de losse teksten worden gesplitst tot in 

hun kleinste eenheden. Dat gebeurt met Frog. Dit is een natuurlijke-taalverwer-

kingsapplicatie specifiek voor het Nederlands (Van den Bosch et al., 2007; zie 

tevens bijlage 5 en 6). Frog ontleedt de tekst, zet deze om in de zogenoemde 

tokens, en koppelt daar meta-informatie van het document aan. Dit levert een 

hiërarchische datamatrix op met documenten (i), zinnen (j) en daarbinnen op vol-

gorde de tokens (t). In deze datamatrix staan alle woorden uit het oorspronkelijke 

document onder elkaar met in de kolommen aanvullende informatie over het betref-

fende woord. De aanvullende informatie betreft bijvoorbeeld de positie van het 

woord in de tekst (nummer van de zin), de positie van het woord in de zin (woord-

                                                 
16 Doorgaans wordt verhoudingsgewijs meer data aan de traindataset toegewezen om over voldoende data te 

beschikken waarop het model getraind kan worden. 

Ruwe teks t naar 
tokens  

•O mzetten tekst in 
tokens  en meta-

informatie (Frog) 
•Datamatrix 

Featureconstructie 

•Lexicografisch 
•Metatextueel 

•Syntac tisch 
•Semantisch 

Featureweging 

•A bsolute tellingen 
(frequentiematen) 

•Relatieve tellingen 
(tf-idf) 
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nummer), de stam van het woord (stemming), het trefwoord van het specifieke 

woord (lemma) of wat voor een woordsoort het woord in de betreffende zin betreft 

(werkwoord, zelfstandig naamwoord, voorzetsel e.d.). 

De tweede stap is dat de door Frog geleverde gegevens worden omgezet in fea-

tures. Dit is de featureconstructie. Bij de featureconstructie worden verschillende 

tekstkenmerken uit de registraties gebruikt en omgezet in numerieke waarden. In 

dit onderzoek onderscheiden we vier groepen tekstkenmerken of ook wel feature-

klassen genoemd: (1) lexicografische, (2) meta-tekstuele, (3) syntactische, en (4) 

semantische features. Deze featureklassen worden in paragrafen 3.3.1 tot en met 

3.3.4 toegelicht.  

In het vervolg van de paragraaf gegeven we een beschrijving van de features in  

de dataset en onderzoeken de kwaliteit ervan (paragraaf 3.2.5). 

De laatste stap in de databewerking is dat van de features tellingen worden ge-

maakt. Dit kunnen absolute (frequenties) of relatieve tellingen (tf-idf) zijn (para-

graaf 3.2.6). 

 Features op basis van lexicografische informatie 3.2.1

Een eerste type tekstkenmerk dat in dit onderzoek gebruikt wordt, zijn features op 

basis van lexicografische informatie. Deze features hebben betrekking op het woord-

gebruik in een tekst. De woorden in een tekst zeggen iets over het onderwerp van 

de registratie – informatie die een belangrijke bijdrage kan leveren bij het onder-

scheiden van de verschillende typen online criminaliteit. Zo speelt bij online crimi-

naliteit het woordgebruik mogelijk een prominente rol, omdat bij incidenten waar- 

bij gebruik wordt gemaakt van ICT-middelen ook de digitale middelen als zodanig 

worden benoemd (zie Montoya et al., 2013). 

Het woordgebruik van registraties kan op verschillende manieren worden blootge-

legd. De eenvoudigste manier is door na te gaan welke woorden in een registratie 

voorkomen (‘woordvoorkomen’) en vervolgens te tellen hoe vaak deze in de tekst 

gebruikt worden (‘woordfrequenties’). Een nadeel van deze methode is dat geen 

rekening gehouden wordt met de verschillende manieren waarop woorden kunnen 

worden vervoegd; het aantal te tellen woorden zal hierdoor snel toenemen. Denk 

bijvoorbeeld aan de woorden ‘bedreigen’, ‘bedreigd’ en ‘bedreiging’; hoewel ze 

allemaal naar hetzelfde basiswoord verwijzen (dreigen), zouden ze bij het tellen als 

drie woorden worden gerekend. 

Om de trainingstijd van het supervised leren niet onnodig te laten doen toenemen, 

worden de teksten in de politieregistraties eerst gelemmatiseerd. Bij lemmatiseren 

worden woorden teruggebracht naar een woordenboekvorm (i.e., lemma).17 Lem-

matiseren is in zekere zin vergelijkbaar met stemmen, waarbij woorden worden 

teruggebracht naar de woordstam, al gaat het eerste daarbij nog een stap verder 

door ook verbuigingen van woorden tot het zelfde basiswoord te rekenen. Zo wor-

den de woorden ‘lopen’ en ‘liepen’ bij stemmen vervoegd tot de woordstammen 

‘loop’ en ‘liep’, terwijl bij lemmatiseren beide woorden worden gerekend tot het 

basiswoord ‘loop’. Het voordeel van lemmatiseren is dat aantal verschillende woor-

den waarnaar gekeken wordt nog verder beperkt kan worden, terwijl de lemma’s die 

overblijven meer onderscheidend kunnen zijn. Het tellen van lemma’s heeft dan ook 

de voorkeur boven het tellen van woorden. 

Naast losse lemma’s kan men ook combinaties van lemma’s tellen, zogeheten N-

grams. Het voordeel van deze samengestelde tekstkenmerken is dat deze mogelijk 

meer contextuele informatie bevatten. Met name bij de classificatie van gedigitali-

                                                 
17 Een lemma is een woord zoals gepresenteerd in een woordenboek. 
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seerde delicten is het denkbaar dat de context een relatief grote rol speelt. Zo is 

‘online identiteitsfraude’ waarschijnlijk kenmerkender voor gedigitaliseerde crimina-

liteit dan de losse woorden ‘online’ en ‘identiteitsfraude’. In het huidige onderzoek 

kijken we daarom zowel naar enkelvoudige (losse) lemma’s (unigrammen) als naar 

meervoudige (combinaties van) lemma’s (zoals bigrammen of N-grams). Om het 

aantal lexicografische features te beperken, maken we bij de meervoudige lemma’s 

alleen gebruik van bigrammen. 

 Features op basis van meta-tekstuele informatie 3.2.2

Een tweede type tekstkenmerk in dit onderzoek zijn de meta-tekstuele features. Dit 

zijn kenmerken die los staan van de inhoud van de registratie. Denk bijvoorbeeld 

aan de lengte van registraties, het aantal unieke woorden dat erin voorkomt, of het 

aantal karakters per zin. Uit recent onderzoek naar het classificeren van welke 

Youtube-video’s het slachtoffer zouden worden van gecoördineerde haataanvallen 

bleken meta-tekstuele kenmerken relevant voor het classificeren van de correcte 

video’s (Mariconti et al., 2018). Het belang van lengte- en verhoudingskenmerken 

voor ML wordt tegenwoordig ook onderkend (Zhang et al., 2014; Van der Lee & Van 

der Bosch, 2017). Ook voor het classificeren van de verschillende typen online cri-

minaliteit kunnen meta-tekstuele features van belang zijn. Zo is het denkbaar dat 

registraties die betrekking hebben op gedigitaliseerde delicten relatief meer infor-

matie bevatten dan registraties die betrekking hebben op cyberdelicten, zoals 

hacken- of DDoS-registraties, aangezien slachtoffers van cyberdelicten mogelijk 

vaak niet precies weten wat hen overkomen is, terwijl bij gedigitaliseerde delicten, 

zoals online bedreiging, uitgebreidere informatie over het ondervonden feit wel be-

schikbaar is. Hierdoor verwachten we de cyber- en gedigitaliseerde delicten van 

elkaar te kunnen onderscheiden. In hoeverre meta-tekstuele features relevant zijn 

voor het onderscheiden van gedigitaliseerde delicten van offline delicten in de poli-

tieregistratie zal moeten blijken. 

 Features op basis van syntactische informatie 3.2.3

Ten derde kunnen syntactische kenmerken een belangrijke informatiebron zijn. Dit 

betreft het woordsoortgebruik, ook wel part-of-speech genoemd, en de grammati-

cale relaties van woorden in een zin. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het 

toevoegen van syntactische features tot betere documentclassificaties kan leiden 

dan wanneer enkel gebruikgemaakt wordt van lexicografische features (de zoge-

heten ‘bag-of-words’-benadering; zie o.a. Lui & Cook, 2013). 

In dit onderzoek wordt op twee manieren gebruikgemaakt van syntactische infor-

matie. Ten eerste wordt het woordsoortgebruik in kaart gebracht. Eerder onderzoek 

heeft aangetoond dat deze features nuttig kunnen zijn bij het onderscheiden van 

documenten (Van der Lee & Van der Bosch, 2017). Of dergelijke features relevant 

zijn voor het classificeren van online delicten in politieregistraties, hangt af van of er 

systematisch verschillen zijn in woordsoortgebruik tussen registraties die betrekking 

hebben op de verschillende type delicten. Dit is nu nog onbekend, maar dergelijke 

verschillen zijn wel denkbaar. Zo is het aannemelijk dat in politieregistraties die 

betrekking hebben op gedigitaliseerde delicten, zoals online bedreiging of online 

stalken, andere woordsoorten voorkomen dan in registraties die betrekking hebben 

op cyberdelicten. In het eerste geval zal het woordgebruik vaker gaan over sociale 

interacties met vermeende daders, terwijl in het tweede geval waarschijnlijk meer 

sprake is van technisch taalgebruik. De procedure voor het in kaart brengen van 

woordsoorten is in dit onderzoek analoog aan de procedure die gebruikt is bij de 

constructie van lexicografische features. Het verschil is dat nu geen lemma’s, maar 
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de door Frog aangebrachte part-of-speech (POS) annotaties geteld worden. Net als 

bij de lexicografische features, kijken we zowel naar enkelvoudige als tweevoudige 

woordsoortcombinaties (resp. uni- en bigrammen), waarbij de tweevoudige combi-

naties gevormd worden op basis van POS-annotaties die direct naast elkaar in een 

zin voorkomen. 

Ten tweede kijken we in dit onderzoek naar combinaties van lemma’s (N-grams) 

waarbij de grammaticale informatie uit een zin (de syntax) wordt gebruikt om te 

bepalen welke lemma’s bij elkaar horen (het lexicon). Deze zogeheten syntactisch-

lexicografische N-grams komen sterk overeen met de eerder genoemde positionele 

N-grams, maar het verschil is dat bij de eerst genoemde de lemma’s niet noodzake-

lijkerwijs naast elkaar in een zin hoeven voor te komen. Bij samengestelde of lange 

zinnen kan dit tot problemen leiden omdat relevante woordcombinaties niet altijd 

direct naast elkaar staan. Vooral bij gedigitaliseerde delicten verwachten we dat dit 

een rol kan spelen, omdat de registraties waarschijnlijk meer contextuele informatie 

bevatten, waaronder uitgebreide dader- en slachtofferverklaringen, met mogelijk 

langere en complexere zinstructuren dan in registraties met cyberdelicten. We ver-

duidelijken dit met de volgende fictieve voorbeeldzin: 

 

‘Ik zag dat Jan op facebook een naaktfoto van mij had verspreid.’ 

 

Deze verklaringstekst bestaat uit een hoofd- en bijzin, waarbij laatstgenoemde een 

relatief complexe grammaticale structuur heeft. Door gebruik te maken van gram-

maticale informatie kunnen uit deze zin lemmacombinaties worden vastgesteld die 

op basis van positionele nabijheid niet zouden zijn gedetecteerd. Een voorbeeld is 

de combinatie van het gezegde ‘had verspreid’ en het lijdend voorwerp ‘naaktfoto’. 

Deze combinatie is relevant omdat deze veel inhoudelijke informatie bevat, ondanks 

dat de woorden ver uit elkaar in de zin staan. De syntactisch-lexicografische bi-

grammen worden aangemaakt door van elk woord vast te stellen met welk ander 

woord in de zin er de sterkste grammaticale samenhang bestaat. Voor deze bewer-

king wordt gebruikt gemaakt van de met Frog meegeleverde syntactische parser 

(i.e., grammaticale ontleder). 

 Features op basis van semantische informatie 3.2.4

Een vierde type tekstkenmerk maakt gebruik van semantische informatie. Hierbij 

staat de betekenis van het woordgebruik centraal. Dit kan wenselijk zijn voor onder-

zoek naar tekstclassificatie in een dynamisch veld zoals cybercriminaliteit, omdat 

het woordgebruik in dit veld gekenmerkt wordt door vele zeldzame technische ter-

men die bovendien door de tijd aan veranderingen onderhevig zijn. Door te kijken 

naar woordbetekenissen, kunnen semantische features waarschijnlijk een aanzien-

lijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van supervised leren. 

De extractie van semantische features is niet eenvoudig. Zo kunnen meerdere lem-

ma’s dezelfde schrijfwijze hebben,18 terwijl niet-gelijkvormige lemma’s soms de-

zelfde betekenis hebben. Wanneer in een registratie bijvoorbeeld de woorden bank, 

diefstal en computer voorkomen, kan er onduidelijkheid bestaan over de betekenis 

van het woord ‘bank’. Een ander probleem ontstaat wanneer voor dezelfde seman-

tische eenheden verschillende lemma’s gebruikt worden. Ook dit is in registraties 

van online criminaliteit niet ongewoon. Uiteenlopende frases zoals het ‘hacken van 

                                                 
18 In de taalwetenschappen wordt onderscheid gemaakt tussen woorden met meerdere betekenissen (polysemie) 

en woorden met verschillende betekenissen die in dezelfde vorm kunnen voorkomen (homonymie). In het hui-

dige onderzoek wordt dit (subtiele) onderscheid buiten beschouwing gelaten. 
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het computernetwerk’ en het ‘inbreken in een digitaal informatiesysteem’ zijn lexico -

grafisch weliswaar verschillend, maar verwijzen naar hetzelfde delict. 

Hoewel het belang van semantische verrijking evident is, bleek het in veel eerder 

onderzoek niet haalbaar om een dergelijke interpretatieve stap te automatiseren.19 

Echter door het woordsoortgebruik (het lexicon), de woordvorm (het morfologie) en 

de grammatica (de syntax) te combineren kan dergelijke informatie mogelijk toch 

geautomatiseerd worden verkregen. De afgelopen jaren hebben er veel ontwikke-

lingen voorgedaan op het gebied van linguïstisch onderzoek, en dan met name ook 

voor het Nederlandse taalgebied. Dit heeft geleid tot een vrij beschikbare lexicogra-

fische-semantische database van het Nederlands het Open Dutch Wordnet (Postma 

et al., 2016). Deze database bevat semantische relaties tussen een grote hoeveel-

heid Nederlandse woorden, waaronder synoniemen, hyp0- en hyperoniemen. 

In dit onderzoek maken we voor het construeren van semantische features gebruik 

van de door Frog geïdentificeerde lemma ’s, verrijkt met synoniemgegevens uit de 

OpenDutchWordNet-database. Een voorbeeld van dergelijke synoniemen zijn de 

woorden ‘aangeklaagde’ en ‘beschuldigde’. Deze worden door de database tot de-

zelfde woordgroep gerekend. Door lemma’s te verrijken met deze synoniemgege-

vens worden de verkregen features naar verwachting minder gevoelig voor schrijf-

stijlverschillen tussen verbalisanten, alsmede voor betekenisverschuivingen over de 

tijd. 

In het huidige onderzoek beperken we ons tot twee typen semantische features. 

Ten eerste construeren we semantische unigrammen (enkelvoudige kenmerken) 

door woorden te vervangen door synoniemen. Omdat de OpenDutch WordNet 

database enkel zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en bijwoorden 

bevat, beperken we ons bij de semantische verrijking tot deze woordsoorten. Ten 

tweede construeren we een meervoudig kenmerk dat semantische, syntactische  

en lexicografische informatie combineert. Met deze exploratieve stap gaan we na in 

hoeverre het combineren van features een extra bijdrage kan leveren aan de kwali-

teit van het getraind model. In dit onderzoek beperken we ons tot één specifiek ge-

combineerd kenmerk, te weten een syntactisch-lexicografisch bigram waarbij de  

ene helft bestaat uit een geaggregeerde synoniemcode en de andere helft uit het 

onbewerkte lemma. Een voorbeeld hiervan is de combinatie ([verdachte, dader, 

beklaagde…] – bedreig). Duidelijk is dat bij deze combinatie verschillende benamin-

gen voor de actor gebruikt worden, terwijl de actie zeer concreet is. Door de seman-

tische verrijking op slechts een deel van het bigram toe te passen wordt getracht te 

voorkomen dat er teveel informatie verloren gaat door te aggregeren. We benadruk-

ken dat dit kenmerk slechts een van de vele mogelijke combinaties betreft. 

 Beschrijving en kwaliteit features 3.2.5

Bij veel featureklassen is het gangbaar om tijdens de constructie de ruwe tekst- 

data te ontdoen van ruis, zoals het verwijderen van zeldzame of juist zeer vaak 

voorkomende woorden, stop- en lidwoorden en leestekens. Deze bewerking, ook  

                                                 
19 Bij de constructie van semantische tekstkenmerken ontstaat een probleem wanneer een woord in dezelfde vorm 

voorkomt als een woord met een andere betekenis. Een voorbeeld is het woord ‘bel’ dat enerzijds kan duiden op 

een gebruiksvoorwerk ‘de bel’ en anderzijds op een vervoeging op het werkwoord ‘bellen’. Dit probleem wordt 

opgelost met behulp van Frog en de informatie in de database van OpenDutchWordNet. Me t Frog wordt van  

elk woord geautomatiseerd bepaald van welk woordsoort sprake is en of sprake is van een vervoeging. In het 

O penDutchWordNet wordt ook informatie over woordsoorten opgeslagen. Door bij het samenvoegen van deze 

databronnen niet alleen op lemma maar ook op woordsoort te koppelen, kan een aanzienlijk deel van de ambi-

guïteit in lemma’s worden weggenomen. 
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wel filtering genoemd, beschrijven we als eerste. Vervolgens wordt van de gecon-

strueerde features weergegeven hoe vaak deze in de registraties in de steekproef 

voorkwamen. Ten slotte wordt ingegaan op de kwaliteit van de featureconstructie-

methode. De vraag die hierbij centraal staat, is in hoeverre verwacht mag worden 

dat de methode bij toepassing op een nieuwe, vergelijkbare dataset ongeveer 

dezelfde set features oplevert. De gegevens in dit hoofdstuk hebben enkel betrek-

king op de traindataset. Zo wordt voorkomen dat informatie uit de testdataset op 

enige wijze invloed heeft op de featureconstructiemethode. 

 

Filtering tijdens featureconstructie  

In deze studie is per featureklasse bepaald welke filterstappen wenselijk en nood-

zakelijk zijn tijdens de featureconstructie. Tabel 3.4 geeft de filterstappen weer. 

Voor de constructie van lexicografische features (lex1 en lex2) zijn lemma’s die in 

minder dan 10 of meer dan N - 10-maal in registraties voorkomen op voorhand 

verwijderd (freq: 10 < n < N - 10), dat wil zeggen dat lemma’s die nauwelijks of 

juist heel veel voorkomen in de beschikbare registraties zijn verwijderd. Ook zijn 

stop- en lidwoorden verwijderd (S, L). Soortgelijke filteringstappen zijn uitgevoerd 

bij de constructie van syntactische lemma bigrammen (syn2). Bij de semantische 

features (sem1 en sem2) zijn alleen stop- en lidwoorden verwijderd, omdat bij  

het aggregeren naar synoniemen het aantal features al aanzienlijk afneemt. Bij  

de meta-tekstuele features (meta1 en meta2) zijn geen filterstappen uitgevoerd 

omdat hierbij per definitie ongefilterde ruwe data dient te worden gebruikt. Ook bij 

de syntactische features op basis van woordsoorten (syn1a en syn1b) werd geen 

filter toegepast, omdat het aantal mogelijke woordsoorten en -combinaties beperkt 

is. 

 

Tabel 3.4 Samenvatting filterstappen geconstrueerde features 

C ode Klasse O mschrijving Filters 

Lex1 Lexicografisch Lemma-unigram Freq: 10  < n < N - 10 , S, L 

Lex2 Lexicografisch Lemma-bigram (positioneel) 

Freq: 10  < n < N - 10 , S, L 

Bigram: Freq: 20 < n < N - 20  

Meta1 Meta-tekstueel Registratielengtematen (generiek) -- 

Meta2 Meta-tekstueel Tekstlengtematen (Zhang et al., 2014) -- 

Syn1a Syntactisch (pos) P art-of-speech unigrammen  -- 

Syn1b Syntactich (pos2) P art-of-speech bigrammen -- 

Syn2 Syntactisch (lex) Lemma-bigram (syntactisch) Bigram: Freq: 20 < n < N - 20 , S, L 

Sem1 Semantisch Synoniemset-unigrammen S, L 

Sem2 Semantisch Synoniemset-lemma bigram (syntactisch) L 

S = verwijderen van stopwoorden; L = verwijderen van leestekens; WW = selecteren van werkwoorden; ZNW = selecteren 

van zelfstandige naamwoorden; Bijvoorbeeld NW= selecteren van bijvoeglijk naamwoorden; Freq: [...] = selecteren op basis 

van documentfrequentie; Bigram = aanmaken bigrammen. 

 

 

Aantal features 

Tabel 3.5 geeft de klasse, enkele voorbeelden en bijbehorende aantallen gecon-

strueerde features weer op basis van de traindata. Alle features waarbij elementen 

geteld worden in documenten zijn aangeduid met blokhaken. 

Uit de tabel blijkt dat de lexicografische features het meest voorkomen in de data.20 

Dat komt omdat elk uniek lemma apart geteld wordt (unigram) en in paren van 

                                                 
20 H ierbij dient opgemerkt te worden dat dit het aantal kenmerken betreft na filtering tijdens de voorbewerking, om 

een te grote set zeer zeldzame features te voorkomen. 
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twee (bigrammen). Hetzelfde geldt voor semantische features, hoewel dit aantal 

kleiner is vanwege het gebruik van synoniemen. Kenmerkend voor beide feature-

klassen is dat het aantal (en type) features niet van tevoren vaststaat, maar af-

hangt van de woorden die in de gebruikte steekproef (toevalligerwijs) voorkomen.  

Dit is anders voor meta-tekstuele en syntactische features. Voor deze klassen staat 

namelijk op voorhand vast welke features geconstrueerd worden. Zo maakt dit on-

derzoek gebruik van 27 vooraf gedefinieerde meta-tekstuele features, waaronder 

het aantal woorden in registraties en de gemiddelde zinslengte. Bij syntactische 

features op basis van woordsoorten staat eveneens van tevoren vast hoeveel er ge-

construeerd worden, al is dit wel afhankelijk van het type en aantal woordsoorten 

waarnaar gekeken wordt. In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van 12 verschil-

lende woordsoorten,21 wat resulteert in 12 unigrammen en 144 bigrammen. In de 

tabellen B7.1 tot en met B7.6 in bijlage 7 staan additionele beschrijvende statistie-

ken per featureklasse beschreven. 

 

Tabel 3.5 Aantal geconstrueerde features in de registraties 

 Voorbeeld Aantal 

Lexicografische features   

Lex1 Lemma unigram [computer] 7 .254 

Lex2 Lemma bigram (positioneel) [wachtwoord - kraken] 20.038 

Meta-tekstuele features   

Meta1 Generieke kenmerken A antal woorden in de registratie 4  

Meta2 Zhang’s (2014) lengtematen A antal woorden in 10% langste zinnen  22  

Syntactische features   

Syn1a POS-unigram [Werkwoord] 12  

Syn1b POS-bigram (positioneel) [Zelfstandig naamwoord –  Werkwoord] 144 

Syn2 Lemma bigram (syntactisch) [Wachtwoord – Kraken] 3 .840 

Semantische features   

Sem1 Synset unigram [(A anbrenger | aangever | klikker | ... )] 2 .479 

Sem2 Synset -lemma bigram (syntactisch) [(permissie | toestemming | ... ) –  verlenen] 1 .895 

 

 

Stabiliteit featureconstructiemethode 

Ten slotte onderzoeken we de stabiliteit van de featureconstructiemethode. Dit is 

belangrijk zodat duidelijk wordt in hoeverre de methode bij toepassing op een 

andere, vergelijkbare dataset min of meer dezelfde set features oplevert (stabili-

teit). De stabiliteit wordt bepaald door de featureconstructiemethode op delen van 

de traindata te herhalen.22 

                                                 
21 Dit komt overeen met de 12 hoofdcategorieën woordsoorten (de major POS-tags) die door Frog zijn aangebracht. 

22 Een featureconstructiemethode is volledig s tabiel wanneer deze bij toepassing op verschillende steekproeven 

exact dezelfde features oplevert. In dit onderzoek is dit het geval voor de meta-tekstuele en syntactische fea-

tures op basis van woordsoorten. Voor deze klassen geldt immers dat de gebruikte s teekproef niet van invloed is 

op welke features worden opgenomen in de analyse. Bij lexicografische en semantische features ligt dit anders, 

omdat hierbij eerst moet worden vastgesteld welke indicatoren in de steekproef voorkomen (i.e., de verschillende 

lemma’s, bigrammen of synoniemen). Over deze indicatoren worden de frequenties als feature berekend. De lijst 

met indicatoren wordt vastgesteld op basis van de traindataset. Dit betekent dat een indicator alleen kan worden 

meegenomen in de verdere analyses, wanneer deze in de traindataset voorkomt. Een probleem ontstaat als een 

indicator enkel in de traindataset aanwezig is, omdat deze dan weliswaar wordt gebruikt bij de training van het 

algoritme, maar deze informatie bij toepassing op nieuwe data van weinig toegevoegde waarde zijn. Om deze 

redenen is het voor supervised leren van belang om na te gaan in hoeverre de gebruikte featureconstructie-

methode s tabiel is. 
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In de huidige studie werd hiervoor de traindataset op willekeurige wijze verdeeld  

in twee delen. De featureconstructiemethode werd vervolgens op beide helften van 

de traindataset toegepast, waardoor twee sets met indicatoren werden verkregen. 

Middels Jaccard-indices (Jaccard, 1901)23 werd vervolgens bepaald in hoeverre 

beide helften overeenkwamen. Een complicatie hierbij is dat de opdeling onvermij-

delijk zorgt voor op toeval gebaseerde variatie. Om de invloed daarvan te beperken, 

werd de procedure vijf keer herhaald, waarna de verkregen Jaccard-indices werden 

gemiddeld over deze vijf iteraties. Een tweede complicatie is dat bij de berekening 

van de totale set indicatoren geen rekening wordt gehouden met het feit dat een 

deel van deze indicatoren mogelijk geen relevante features opleveren voor de voor-

spelling van de verschillende delicten. Kenmerkend voor linguïstische features, zoals 

(lexicografische) uni- en bigrammen, is dat een relatief klein aantal van deze indica-

toren zeer frequent voorkomt, terwijl een relatief groot aantal zeer zeldzaam is. 

Deze features leiden er mogelijk toe dat de Jaccard-indices een vertekend beeld 

geven. Hierom werd besloten de Jaccard-indices niet alleen te bereken over de ge-

hele set aan indicatoren (J100%), maar ook op de 10% en 50% meest voorkomende 

indicatoren (respectievelijk J10% en J50%). Tabel 3.6 vat deze Jaccard-indices samen. 

De meerderheid van de featureklassen levert een redelijk tot hoge mate van stabi-

liteit op. Opvallend is dat de semantisch-syntactische bigrammen (sem2) slecht 

presteren. Mogelijk komt dit doordat deze features heel specifiek zijn voor elke 

registratie en niet of nauwelijks voorkomen in andere registraties; iedere registratie 

levert weer relatief andere features op (ze hebben een idiosyncratisch karakter).  

 

Tabel 3.6 Jaccardindices van vijf willekeurige split-halfvergelijkingen 

 Gemiddelde Jaccard-indices 

 J10% J50% J100% 

Lexicografische unigrammen (Lex 1) 0 ,905  0 ,840  0 ,814  

Lexicografische bigrammen (Lex 2) 0 ,789  0 ,688  0 ,644  

Lexicografisch-syntactische unigrammen (Syn 2) 0 ,833  0 ,747  0 ,738  

Semantische unigrammen (Sem 1) 0 ,805  0 ,696  0 ,625  

Semantisch-syntactische bigrammen (Sem 2) 0 ,423  0 ,204  0 ,169  

 

 Absolute en relatieve tellingen van features 3.2.6

Zoals eerder aangegeven moet de data numeriek worden weergegeven met features 

om met het ML-model teksten te kunnen classificeren. In de voorgaande subpara-

grafen is al beschreven dat hier vier klassen van features worden onderscheiden. 

Om het ML-model te trainen en te testen, gebruiken we absolute en relatieve tel-

lingen van deze features. 

 

Absoluut: frequentiematen 

Ten eerste maken we gebruik van ruwe tellingen van features. De eenvoudigste 

manier om teksten van elkaar te onderscheiden is door te tellen hoe vaak specifieke 

features in de tekst voorkomen. Bijvoorbeeld tellen hoe vaak een specifiek woord 

als ‘internet’ in de tekst voorkomt. Met dergelijke unigrammen wordt echter geen 

rekening gehouden met de context van een feature in een specifieke registratie. Dit 

                                                 
23 De Jaccard-index van twee (eindige) verzamelingen wordt berekend door het aantal overeenkomstige elementen 

in beide verzamelingen (de doorsnede) te delen door het aantal unieke elementen in beide verzamelingen ge-

combineerd (de vereniging): J =
|A⋂B|

|A⋃B|
. Twee identieke verzamelingen hebben een Jaccard-index van 1; twee dis-

junc te verzamelingen hebben een Jaccard-index van 0. 
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kan wel als ook gekeken wordt naar combinaties van twee elkaar opeenvolgende 

features, een bigram. Bijvoorbeeld combinaties van twee opeenvolgende woorden  

in een tekst ‘internet’ en ‘oplichting’. In dit onderzoek maken we gebruik van de 

ruwe tellingen (frequenties) van dergelijke uni- en bigrammen in de documenten. 

Dit zijn specifieke varianten van de meer bekende N-grams (sequenties van opeen-

volgende woorden in een document). Om het ML-model te trainen is bij drie van de 

vier featureklassen gebruikgemaakt van de ruwe tellingen van uni- en bigrammen. 

De uitzondering hierop zijn de meta-tekstuele kenmerken omdat hier geen volgorde 

informatie over het voorkomen in de tekst van beschikbaar is. Het gaat dan immers 

over het aantal woorden of aantal zinnen.  

 

Relatief: tf-idf weging 

Door gebruik te maken van de ruwe tellingen van features in documenten wordt 

geen rekening gehouden met de mate waarin features in andere documenten in  

de totale dataset voorkomen (dat wil zeggen, hoe bijzonder een bepaalde term is). 

Daarvoor wordt gebruikgemaakt van relatieve maten waarbij rekening wordt ge-

houden met de mate waarin woorden of woordcombinaties voorkomen in het hele 

corpus van documenten in de dataset. De tf-idf-weging (term frequency - inverse 

document frequency; Feldman & Sanger, 2007; zie ook Brandenburg, 2017) is een 

dergelijk relatieve maat. Bij deze methode wordt de frequentie van de te tellen indi-

catoren in één registratie afgezet tegen de relatieve frequentie in andere registra-

ties. Aan indicatoren die relatief vaker voorkomen in de betreffende registratie dan 

in de overige registraties, wordt een zwaarder gewicht gehangen.  

 

De termfrequentie (𝑡𝑓) is het aantal keer dat term24 𝑡 voorkomt in document 𝑑. De 

inverse documentfrequentie (𝑖𝑑𝑓) van term 𝑡 is gedefinieerd als: 

 

log
10

𝑁

𝑛(𝑡)
.25 

 

Waarbij 𝑁 het aantal documenten is en 𝑛(𝑡) het aantal documenten dat term 𝑡 

bevat. Vervolgens is de tf-idf simpelweg: 

 
𝑡𝑓 ∙ 𝑖𝑑𝑓. 

 

Volgens deze formule geldt dat hoe hoger de tf-idf, hoe zeldzamer de term. We 

berekenen de tf-idf-weging over elke telbare feature; meta-tekstuele kenmerken 

kunnen niet worden gewogen. In de analyses wordt geïnventariseerd in hoeverre  

tf-idf-weging een verbetering oplevert ten opzichte van ruwe tellingen. De reden 

voor deze vergelijking is dat de beschikbare literatuur geen duidelijk beeld geeft  

van welke methode het beste presteert. 
  

                                                 
24 O mdat we in dit onderzoek ook gebruikmaken van andere features dan alleen lexicografische, verwijst het begrip 

‘term’ in dit onderzoek niet alleen naar lemma’s (unigram) en lemmacombinaties (bigram), maar ook naar 

woordsoortcode (POS) en synoniemen (i.e., de indicatoren). 

25 In de praktijk wordt ook wel het natuurlijk logaritme loge gebruikt. Dit is een schaalfactor die enkel een mogelijk 

effec t kan hebben op puur lineaire modellen. 



 

48  |  Cahier 2019-2 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

3.3 Modelleren van ML-modellen 

Om op basis van de features te voorspellen welke type cyber- en/of gedigitaliseerde 

delicten in de registraties voorkomen, kunnen verschillende modellen worden toege-

past. Vervolgens wordt aan de hand van enkele criteria het best presterende model 

gekozen. Om de voorspellingskwaliteit van dit eindmodel te beschrijven worden 

verschillende evaluatiematen gebruikt. Dit is het modelleren van de ML-modellen  

en het proces wordt weergegeven in figuur 3.5.  

In de eerste subparagraaf (3.3.1) beschrijven we de algoritmen die we in dit onder-

zoek toepassen. Vervolgens wordt de featureselectie beschreven (paragraaf 3.3.2) 

aangezien hier gebruikgemaakt wordt van embedded modellen. In de daaropvol-

gende subparagrafen wordt ingegaan op de modelcriteria voor het selecteren van 

het eindmodel (paragraaf 3.3.3) en op de beoordelingscriteria voor de voorspellings-

kwaliteit (paragraaf 3.3.4). Hoewel er uiteindelijk maar één model wordt gebruikt, is 

het wel relevant om in het resultatenhoofdstuk de prestaties van alle modellen te 

kunnen vergelijken. Daarom geven we in deze paragraaf een beknopte beschrijving 

van alle in dit onderzoek onderzochte ML-modellen. Ook presenteren we diverse 

criteria voor de modelfit zodat de resultaten uit dit onderzoek met die uit ander 

onderzoek vergeleken kunnen worden.  

 

Figuur 3.5 Modelleren ML-modellen 

 

 

 Modellen 3.3.1

Om met behulp van supervised leren een model te trainen waarmee de online delic-

ten in politieregistraties automatisch kunnen worden gedetecteerd en geclassifi-

ceerd, kunnen verschillende algoritmen worden toegepast. Een enkele politieregis-

tratie kan meerdere typen (online) delicten bevatten. Hiermee dient dan ook reke-

ning gehouden te worden bij het trainen van de modellen. In de literatuur wordt  

in dit verband gesproken van een zogeheten ‘multilabel’-classificatieprobleem (zie 

bijvoorbeeld Madjarov et al. 2012). Multilabelclassificaties zijn doorgaans niet 

eenvoudig in de uitvoer, daarom wordt vaak gekozen voor een benadering waar- 

bij het probleem wordt vereenvoudigd tot meerdere binaire classificatieproblemen, 

die onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. In een recent onderzoek naar on-

line criminaliteit in politieregistraties werd ook gebruikgemaakt van deze aanpak 

(Brandenburg, 2017). Hoewel deze aanpak in sommige gevallen toereikend blijkt,  

is de consensus dat de voorspellende waarde van geautomatiseerde classificatie-

procedures sterk kan worden verbeterd door methoden te gebruiken die rekening 

houden met correlaties tussen de labels (Read et al, 2011), zoals in dit onderzoek 

gebeurt. 

Tegenwoordig bestaan er aanpassingen van gangbare supervised-leren-algoritmen 

waardoor deze geschikt zijn gemaakt voor multilabelclassificatieproblemen (o.a., 

Zhang & Zhou, 2007; Vens et al., 2008; Zhang, Peña & Robles, 2009). Dit staat  
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ook wel de bekend als de algoritme-adaptatieaanpak (Zhang & Zhou, 2007).26  

Een andere aanpak is de zogenaamde probleemtransformatiemethode, waarbij  

het multilabelprobleem wordt vertaald in één of meerdere enkel-labelproblemen 

(Zhang & Zou, 2007). Omdat deze aanpak een relatief grotere flexibiliteit in model-

keuze oplevert ten opzichte van de algoritme-adaptatiemethoden, maken we hier in 

dit onderzoek intensief gebruik van. 

Van tevoren staat praktisch nooit vast welk algoritme voor een specifieke dataset 

optimaal is (Wolpert & Macready, 1997). 27 Daarom worden vrijwel altijd verschil-

lende modellen met elkaar vergeleken. In dit onderzoek richten we ons in eerste 

instantie op multivariate random forests en classifier chains (een probleemtransfor-

matiemethode) met verschillende algoritmes. Deze algoritmen selecteren zelf de 

features die het meest bruikbaar zijn (de embedded methoden) om accuraat een 

label te voorspellen en worden daarom uitgevoerd op de volledige featureset. Hierna 

volgt een beschrijving van de gebruikte algoritmen. 

 

Beschrijving gebruikte algoritmen 

 Multivariate random forests (Segal & Xiao, 2011) is een multivariate generalisatie 

van de ensemblemethode28 waarbij beslisbomen (i.e., decision trees)29 worden 

gefit op een groot aantal (bijvoorbeeld 1.000) bootstrapsteekproeven30 uit de 

data (Breiman, 1999). In elke splitsing in de individuele trees, wordt ook telkens 

een steekproef van features uit de totale featureset genomen. Hierdoor krijgen 

alle features de kans om mee te doen in de classificatie en niet alleen de zeer 

sterke voorspellende features. Door de voorspellingen van de losse decision trees 

te combineren ontstaat er een ensemble met een hogere precisie. Dit algoritme 

heeft zich in de praktijk bewezen als een breed toepasbare sterke classifier, die 

relatief ongevoelig is voor afstelparameters (tuningparameters), zoals het aantal 

gesamplede features of de maximale diepte van splitsing van de trees. Het algo-

ritme blijkt het vooral goed te doen als er sprake is van zeer veel features en 

relatief veel ruis. Omdat de losse trees zelf de meest belangrijke features selec-

teren, vervalt de noodzaak voor feature filtering. Het criterium dat gebruikt is 

voor het splitsen van de data is de zogeheten composite normalized Gini-index 

splitting rule (zie Kogalur & Ishwaran, 2018). 

 Classifier chains (Read et al., 2011). Een classifier chain is een probleemtrans-

formatiemethode, waarin in principe alle mogelijke algoritmen voor binaire clas-

                                                 
26 Deze gespecialiseerde algoritmen zijn nog niet in R of python beschikbaar. Daarom hebben wij deze niet 

uitgeprobeerd. 

27 Dit s taat ook wel bekend als het no free lunch theorema (Wolpert & Macready, 1997). Op voorhand is echter al 

duidelijk dat sommige algoritmen weinig kansrijk zijn. Bijvoorbeeld, k-Nearest Neighbour-algoritmen zijn door-

gaans eenvoudig te implementeren en te interpreteren, maar kunnen erg gevoelig zijn voor scheefverdeelde 

klasses (een probleem waar we in dit onderzoek ook mee te maken hebben vanwege de zeldzame delicten 

waarnaar gekeken wordt) en voorspellen s lecht als er zeer veel features zijn (door de zogenoemde curse of 

dimensionality, zie Hastie et al., 2009). Ook losse decision trees zijn voor dit onderzoek niet bruikbaar, omdat 

deze gevoelig zijn voor kleine variaties in data (instability, Breiman, 1996) en qua predictie ook achterblijven ten 

opzichte van andere algoritmen (Hastie et al., 2009). Echter, als base learner (een zwakke classifier die in een 

zogenoemd ensemble(groep) wordt gecombineerd) is de decision tree weer zeer bruikbaar. 

28 Een ensemble is een methode waarbij meerdere (meestal zwakke) classifiers worden gecombineerd tot één 

(s terke) c lassifier. 

29 Een decision tree (Breiman et al., 1984) is een classificatiemethode die de data recursief opdeelt waarbij per 

splitsing wordt gekeken hoe de gegevens het beste gescheiden kunnen worden in termen van de klasseverdeling 

(wel/niet label). 

30 Dit is s impelweg een s teekproef met teruglegging. 
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sificaties in verwerkt kunnen worden. Anders dan bij bovenstaande methode, 

waarbij meerdere labels gelijktijdig worden meegenomen in één algoritme, wordt 

bij classifier chains gebruikgemaakt van afzonderlijke (sub)modellen voor ieder 

label (in de huidige studie de acht verschillende typen online delicten). Maar, ook 

wordt voor ieder submodel rekening gehouden met informatie van de overige 

labels (Read et al., 2011; Cheng, Hüllermeier & Dembczynski, 2010). In dit 

onderzoek wordt hiervoor gebruikgemaakt van de labels die vooraf door de 

onderzoekers zijn toegekend in de annotatiefase. Dit is een sequentieel proces, 

waarbij de overige labels als feature fungeren: in het eerste model wordt slechts 

één van de andere labels als feature meegenomen, voor het volgende model wor-

den twee labels meegenomen tot het laatste model waarin alle overige labels als 

feature meegenomen worden. De volgorde van het opnemen van de labels kan 

hierbij uitmaken. Er kan een willekeurige volgorde worden gekozen, maar het 

blijkt beter om de eenvoudigst te voorspellen labels vooraan in de chain te zetten 

(Probst et al., 2017). Wij kiezen in dit onderzoek voor deze optie. 

 

In dit onderzoek wordt gekozen voor classifier chains met de volgende classificatie-

algoritmen:  

 Random Forests (Breiman, 1999). Zie de beschrijving hierboven. Anders dan bij 

de multivariate random forest, is er slechts één label en wordt de enkelvoudige 

Gini-index gebruikt om te bepalen of een nieuwe splitsing van de data een ver-

betering oplevert. 

 L1-penalized logistische regressie (ook wel bekend als de least angle shrinkage 

and selection operator of LASSO, Tibshirani, 1996). Om overfitting en multicolli-

neariteit te voorkomen, bestaat er een uitbreiding van het logistische regressie-

model waarbij de coëfficiënten richting nul worden gekrompen (shrinkage) door 

gebruik te maken van een penalty parameter, λ (de shrinkage penalty coëffi-

ciënt). Als de waarde van λ toeneemt, wordt in toenemende mate de coëfficiën- 

ten richting nul gekrompen, waarbij steeds meer coëfficiënten exact nul worden. 

In een model met een zeer grote λ, zijn alle coëfficiënten behalve de intercept 

nul. Het algoritme doet dus impliciet aan featureselectie. De tuning van λ wordt 

gedaan middels tienvoudige kruisvalidatie op de traindata. 

 Stochastic gradient boosting (Friedman, 1999). Dit is een zeer flexibel raamwerk 

voor voorwaarts, stadiumgewijs additief modelleren. In dit raamwerk kan in prin-

cipe iedere (differentieerbare) verliesfunctie worden geoptimaliseerd en elk type 

basismodel. Stochastische gradient boosting gebruikt gradient descent optimali-

satie op de verliesfunctie en probeert de residuen die door alle voorgaande mo-

dellen is overgebleven iteratief te fitten. Op iedere iteratie, worden de residuen 

(de zogenoemde pseudorespons) als continue uitkomst gebruikt, ongeacht de 

schaal van de werkelijke uitkomstvariabele. De geupdate schatting wordt vervol-

gens berekend als het product van de vorige schatting, de stapgrootte, de lear-

ning rate en de waarde van de gradiënt (de eerste afgeleide van de verliesfunc-

tie). De base learner is typisch een regressieboom, waarbij de kleinste kwadraten 

als splitscriterium wordt gebruikt. De regressiebomen hebben als voordeel dat 

interacties automatisch worden gemodelleerd; de orde van de interacties wordt 

bepaald door de diepte van de bomen. Om snelle overfitting te voorkomen, wordt 

iedere iteratie gefit op een steekproef uit de data zonder teruglegging, de zoge-

noemde bag. De grootte van deze steekproef wordt typisch op de helft van de 

traindata gezet, maar zou als tuningparameter gevarieerd kunnen worden. Weer 

een andere tuningparameter om te voorkomen dat er overfitting plaatsvindt, is de 

learning rate of shrinkage. Deze parameter bepaalt de grootte van incrementele 

update van iedere iteratie en kan een waarde tussen de nul en één aannemen. 

Een te grote learning rate kan leiden tot overfitting. De laatste tuningparameter  
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is het aantal iteraties. De tuning van de tuningparameters vindt plaats door de 

traindata willekeurig op te splitsen in een train- en validatiedeel in de verhouding 

66/33%. 

 

Het uiteindelijke model wordt gekozen door de prestaties van alle toegepaste mo-

dellen met elkaar te vergelijken op de testdataset. De daarvoor gebruikte criteria 

worden toegelicht in de volgende subparagraaf. Voor het verwerken van de gege-

vens en het maken van de modellen is R versie 3.2.4 gebruikt (R core team, 2016). 

Specifiek voor het trainen van de modellen is de library mlr versie 2.12.1 gebruikt 

(Bischl et al., 2016).  

Om classifier chains optimaal te laten voorspellen moeten de submodellen per label 

getuned kunnen worden. Dit bleek niet mogelijk in mlr. Daarom is voor ieder single-

labelmodel eigen wrapper R-code geschreven waarin de tuning afgewikkeld wordt 

(zie bijlage 8 voor de gebruikte waarden van de tuningparameters). 

 Featureselectie 3.3.2

Niet alle features zijn even relevant voor supervised leren (zie  paragraaf 2.1.4). Dit 

is een empirische vraag en afhankelijk van de data die wordt onderzocht. Een gang-

bare vervolgstap is om een selectie te maken uit de geconstrueerde features. Of en 

in hoeverre deze featureselectie noodzakelijk is, hangt af van de hoeveelheid data 

(i.e., aantal registraties), de modelkeuze, en (niet onbelangrijk) de beschikbare 

rekencapaciteit. Het huidige onderzoek maakt uitsluitend gebruik van embedded 

methoden waarbij de featureselectie binnen het model plaatsvindt. Dit heeft als 

voordeel dat de relevantie van elke feature wordt bepaald tijdens het schatten van 

het model, waardoor tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de relevantie van 

andere features. Bijkomend voordeel is dat geen handmatige bewerkingen van de 

onderzoeker noodzakelijk zijn, omdat de selecties plaatsvinden als onderdeel van de 

geautomatiseerde trainingsprocedure.  

 Criterium voor modelselectie 3.3.3

Om te bepalen welk model het best past op de gegevens is een maat nodig die een 

waarde geeft die voor alle labels tegelijk geldt. Omdat voor modelselectie in de 

enkel-labelsituatie meestal gaat om de proportie juist geclassificeerde voorbeelden, 

ligt het voor de hand om hier voor de multi-labelsituatie een gegeneraliseerde versie 

van te gebruiken. 

Deze bestaat in de vorm van de multilabel accuracy (Read et al. 2011)31 en is gede-

finieerd als:  

 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
1

𝑛
∑

|𝑃𝑖 ∩ 𝑌𝑖|

|𝑃𝑖 ∪ 𝑌𝑖|

𝑛

𝑖=1

 

 

Waarbij 𝑃𝑖 de set voorspelde labels is voor registratie 𝑖 (bijvoorbeeld 𝑃𝑖={DDoS, 

Ransomware, hacken}), 𝑌𝑖  de set werkelijke labels voor registratie 𝑖 is, ∩ de over- 

                                                 
31 A ls je deze accuracy zou definiëren als de proportie volledig overeenkomende sets (voorbeeld 𝑖 is enkel correct 

als  𝑃𝑖=𝑌𝑖), dan zou de statistiek te streng zijn, terwijl als je de proportie over de individuele labels 𝑙 zou bereke-

nen (elke 𝑙 ∈ 𝑌𝑖 als aparte evaluatie), zou deze weer te mild zijn (Read et al., 2011). Als tussenweg suggereerden 

Read et al. (2011) deze maat, die feitelijk neerkomt op een gemiddelde Jaccard distance tussen de voorspelde en 

waargenomen labelset. 
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lap in sets is (doorsnede), ∪ de samenvoeging van de unieke elementen de sets is 

(vereniging) en || het aantal (de zogenaamde cardinaliteit) in de set aanduidt. In 

woorden is dit de gemiddelde proportie van het aantal labels dat in een registratie 

correct is voorspeld. Bij dit criterium is het (standaard)afkappunt van 0,5 toegepast. 

Dit betekent dat een label wordt geclassificeerd als hebbende een bepaald label als 

de voorspelde score voor dit label >= 0,5 is. 

 Criteria voor modelfit  3.3.4

Nadat het best presterende model is gekozen, kan per label worden gekeken naar 

de kwaliteit van de voorspellingen. Deze kwaliteit kan op verschillende manieren 

met verschillende evaluatiematen gekwantificeerd worden die elk een ander aspect 

van de prestatie weergeven. Daarbij zijn twee soorten criteria te onderscheiden: 

één waarbij een afkappunt gekozen moet worden en één waarbij dat niet hoeft. De 

eerste is van belang als juiste classificatie van individuele registraties belangrijk is. 

De tweede is van belang als de juiste rangordening van registraties op kans van 

labels belangrijk is. Deze laatste lijkt minder van belang voor het huidige onderzoek. 

Deze is echter een robuuste maat voor modelfit, juist doordat er geen afkappunt 

nodig is.  

 

In het vervolg van deze subparagaaf beschrijven we de meest gebruikte evaluatie-

maten. In de huidige studie besteden we niet aan al deze evaluatiematen even veel 

aandacht, maar omwille van de vergelijkbaarheid met andere classificatiestudies 

zullen ze wel worden gerapporteerd in bijlage 9 en hieronder uitgelegd worden. 

 

Criteria die een afkappunt vereisen 

De kwaliteit van de voorspellingen van een model kunnen worden gemeten door te 

kijken in hoeverre het model nieuwe observaties juist kan classificeren. Om te clas -

sificeren, moet er een drempelwaarde worden gekozen op de voorspelde score (of 

kans) die door het model wordt gegenereerd om zo te bepalen of een label aan-

wezig is. Omdat bijna alle modellen een score tussen de nul en de één genereren, 

wordt deze drempelwaarde doorgaans op 0,5 gezet. Vervolgens kan er een confu-

sion table (verwarringstabel; zie tabel 3.7) gemaakt worden door de voorspelde 

labels te kruisen met de werkelijke labels, waarbij het minteken betekent dat het 

label afwezig is en het plusteken betekent dat het label aanwezig is. 

 

Tabel 3.7 Illustratie verwarringstabel 

  Werkelijk label 

  - + 

V oorspeld label 
- TN FN 

+ FP  TP  

 

De waarden op de diagonaal (in groen) laten de frequentie van de juist geclassifi-

ceerde voorbeelden zien (TN is true negative oftewel juist negatief en TP is true 

positive oftewel juist positief). De waarden die niet op de diagonaal liggen, zijn de 

frequenties van de gemaakte classificatiefouten. Als een werkelijk negatief voor-

beeld ten onrechte als positief wordt geclassificeerd, spreken we van een vals posi-

tief (false positive, FP) of type I fout. Als een werkelijk positief voorbeeld ten on-

rechte als negatief wordt geclassificeerd, spreken we van een vals negatief (false 

negative, FN) of een type II fout. 

Op basis van de frequenties in de verwarringstabel kunnen verschillende evaluatie-

maten worden berekend. De voor de verwarringstabel gekozen afkapwaarde heeft 
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een sterke invloed op deze maten. Bovendien kent elk van deze evaluatiematen een 

eigen interpretatie en hebben ze elk hun eigen sterktes en zwaktes. In de hierna 

volgende alinea’s worden enkele van deze maten besproken. 

De accuracy is gedefinieerd als: 

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
(𝑇𝑃+𝑇𝑁)

(𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑃)
 

Deze maat geeft een algehele indruk van de hoeveelheid voorbeelden dat juist ge-

classificeerd wordt waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen positieve en 

negatieve labels. Een nadeel van deze maat is dat wanneer bijna alle voorbeelden 

positief of bijna alle voorbeelden negatief gelabeld zijn, een hoge accuracy al bereikt 

kan worden door alle voorbeelden automatisch als voorspelling de grootste klasse 

mee te geven. Dit wordt ook wel de no information rate genoemd, omdat je geen 

informatie van de covariaten hiervoor nodig hebt. Een voorbeeld hiervan is regis-

traties die betrekking hebben op DDoS-aanvallen. Verwacht mag worden dat deze 

delicten in registraties (nog) weinig voorkomen. Door bij de voorspellingen alle 

registraties te classificeren als niet-DDoS, kan men voor een zeldzaam delict 

eenvoudig een zeer hoge accuracy bereiken. In deze gevallen is de voorspelling 

vanzelfsprekend weinig bruikbaar. 

Om bovenstaand probleem op te lossen kan gebruikgemaakt worden van evaluatie-

maten die zich specifiek richten op positieven of negatieven, waarbij ook een onder-

scheid gemaakt wordt tussen evaluatiematen die zich richten op voorspellingen of 

ware observaties. De vier klassieke maten in dit verband zijn: sensitiviteit, specifici-

teit, positief voorspellende waarde (PPV) en negatief voorspellende waarde (NPV). 

De sensitiviteit (recall of true positive rate) geeft aan welke proportie van de werke-

lijk positieven juist is geclassificeerd en is gedefinieerd als: 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

Specificiteit kan op gelijksoortige wijze worden berekend. Deze maat geeft aan welk 

proportie van de werkelijk negatieven juist is geclassificeerd. Deze is gedefinieerd 

als: 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

Omdat zowel de sensitiviteit en de specificiteit sterk kunnen variëren naar afkap-

waarde en in veel situaties men beide wil optimaliseren, hebben Tollenaar en Van 

der Heijden (2013) een statistiek voorgesteld waarbij de sensitiviteit gelijk is aan  

de specificiteit, waarbij de afkapwaarde wordt gezocht die ervoor zorgt dat de sta-

tistieken aan elkaar gelijk zijn (accuracy wanneer de sensitiviteit gelijk is aan de 

specificiteit, ACCsens=spec). 

In plaats van uit te gaan van de werkelijke klasse, kan ook het percentage juist 

geclassificeerd worden berekend over de voorspelde klasse. Voor de voorspeld 

positieven heet het dan de positive predictive value (PPV) en is gedefinieerd als: 

𝑃𝑃𝑉 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

Oftewel de vraag is wanneer de voorspelling van het model positief is, hoe vaak 

klopt deze proportioneel? Deze maat is ook bekend als precision. Voor de voor- 

spelde negatieven spreken we van de negative predictive value (NPV) en deze is 

gedefinieerd als: 

𝑁𝑃𝑉 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
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Oftewel, als de voorspelde klasse negatief is, welke proportie is correct?  

In het veld van information retrieval en classificatie wordt ook vaak gebruikgemaakt 

van precision en recall. Zoals we hierboven al gezien hadden komt dit neer op de 

sensitiviteit (recall) en de positive predictive value (precision).  

Bij zeer lage base rates wordt vaak gebruikgemaakt van een (harmonisch) gemid-

delde van de precision en de recall. Dit wordt doorgaans middels de zogenoemde 

F1-measure gedaan, welke gedefinieerd is als: 

 

𝐹1 = 2
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

Criteria die geen afkappunt vereisen 

Anders dan hierboven zijn er ook criteria die geen afkappunt vereisen. De bekendste 

en meest gebruikte is de area under the ROC-curve (AUC) (Hanley & McNeill, 1982). 

De AUC is gedefinieerd als de oppervlakte onder de Receiver Operating Characteris-

tic Curve (de ROC-curve). Deze curve wordt verkregen door voor alle mogelijke 

afkappunt af te gaan en de sensitiviteit en 1-specificiteit (oftewel de proportie vals 

positieven of false positive rate) te plotten. Een voorbeeld hiervan staat in figuur 

3.6. Op de y-as staat de sensitiviteit (proportie waar positieven) en de op de x-as 

staat de 1-specificiteit (oftewel aspecificiteit / proportie vals positieven). In de gra-

fiek is met kleur aangegeven welk afkappunt gebruikt is. Als dit afkappunt op 0 

(donkerblauw) wordt gezet (bovenin rechts in de curve), zullen alle positieve voor-

beelden als positief geclassificeerd worden, waardoor de sensitiviteit 1 is. Echte r, 

ook alle negatieve zullen als positief worden geclassificeerd, waardoor de proportie 

vals positieven ook 1 zal zijn. Voor het tegenovergestelde, kan het afkappunt op 1 

(rood) worden gezet, waardoor geen enkele positieve wordt geclassificeerd als posi-

tief, terwijl de proportie vals positieven nul is (linksonder).  

De AUC van 0,8 is de oppervlakte onder de curve. Als de predictie perfect zou zijn, 

zou de curve tot in de linkerbovenhoek komen (een AUC van 1). Wanneer de voor-

spellingsscore volledig willekeurig zou zijn (d.i., geen enkele samenhang heeft met 

de label), zou de lijn samenvallen met de diagonale lijn, hetgeen overeenkomt met 

een AUC van 0,5, een waardeloze predictie. De statistiek kan geïnterpreteerd wor-

den als het percentage op de voorspelde waarde juist geordende paren van posi-

tieve en negatieve voorbeelden.32 

 
  

                                                 
32 E r bestaat ook een andere interpretatie, namelijk die van de gemiddelde accuracy over alle mogelijke afkapwaar-

den. Hand (2009) toonde aan dat deze niet vergelijkbaar over verschillende modellen was, omdat er impliciet 

verschillende kosten voor misclassificatie worden gerekend voor verschillende modellen. Daarom is deze interpre-

tatie niet valide. 
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Figuur 3.6 Illustratie ROC-curve 

 
 

In de bespreking van de resultaten worden alleen de AUC en de ACC sens=spec behan-

deld. Omwille van de vergelijkbaarheid met andere onderzoeken op dit terrein wor-

den ook de overige van de hierboven besproken criteria uitgerekend; de integrale 

resultaten zijn in bijlage 9 terug te vinden. 

3.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is de methode beschreven van de ontwikkeling van het classificatie-

model dat we gebruiken om op basis van ML-modellen in politieregistraties registra-

ties te kunnen categoriseren als cyber- of gedigitaliseerde criminaliteit. 

In dit onderzoek wordt een ML-model ontwikkeld waarbij de methode van super-

vised leren wordt gebruikt. Daarvoor is het nodig dat een ML-model wordt getraind 

en getest op data waarvan duidelijk is tot welke categorie ze worden gerekend (in 

klassieke statistiek termen; dat duidelijk is welke waarde de categorische afhanke-

lijke variabele heeft). Dit ML-model kan vervolgens weer worden toegepast op een 

nieuwe set van vergelijkbare data. 

De politieregistraties voor dit onderzoek zijn afkomstig uit de BVH, jaar 2016. Er is 

gebruikgemaakt van informatie in de tekstvelden verklaring, toelichting, bevinding 

en modus operandi.  

Om het ML-model te trainen en te testen is een steekproef getrokken van politie -

registraties uit de BVH. Belangrijk daarbij is dat er voldoende registraties aanwezig 

zijn met cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit waarvan het model kan leren. Om-

dat in politieregistraties registraties met cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit naar 
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verwachting weinig zullen voorkomen, is een vooraf een selectieregel (i.e. query) 

geschreven. Deze selectieregel betreft trefwoorden die betrekking hebben op dit 

type criminaliteit. In het totaal zijn n=7.439 registraties geselecteerd. Van deze 

registraties is door twee onderzoekers bepaald welke typen cyber- of gedigitali-

seerde criminaliteit in de registratie voorkomen. Het gaat daarbij om drie typen 

cybercriminaliteit, te weten hacken, ransomware en DDoS-aanvallen, en vijf typen 

gedigitaliseerde criminaliteit, te weten online bedreiging, online stalking, online 

smaad/laster/beledigen, online identiteitsfraude en online aan- en verkoopfraude. 

De beperking van het selecteren van registraties op basis van een selectieregel is 

dat hierdoor ook registraties worden geselecteerd waarin het trefwoord wel voor-

komt, maar die uiteindelijk niet een cyber- of gedigitaliseerd delict betreffen (zo-

genoemde vals positieven). Dit bleek naar schatting in ongeveer 50% van de ge-

selecteerde data het geval. 

Het categoriseren van de registraties is vergelijkbaar met wat in de klassieke sta-

tistiek bekend staat als categorische afhankelijke variabelen. Om te kijken of het 

categoriseren van de registraties als zijnde een van de acht online delicten door  

de verschillende onderzoekers voldoende betrouwbaar was, is de mate van over-

eenstemming berekend (gemeten met Cohen’s Kappa). Deze bleek hoog tot zeer 

hoog.  

De BVH-registraties zijn vervolgens ingedeeld in een test- en in een traindataset. 

Om een ML-model te kunnen ontwikkelen voor tekstdocumenten, is het nodig dat 

vooraf de kwalitatieve tekst wordt omgezet in numerieke waarden, zogenoemde 

features. In dit onderzoek wordt de tekst in vier featureklassen onderscheiden: 

lexicografische (bijvoorbeeld woorden), meta-tekstuele (bijvoorbeeld de lengte van 

registraties), syntactische (bijvoorbeeld welke woordsoorten worden gebruikt) en 

semantische (de betekenis van woorden). De features kunnen worden gezien als 

wat in de klassieke statistiek bekend staat als onafhankelijke variabelen. Om de  

ML-modellen te trainen en te testen maken we gebruik van absolute en relatieve 

tellingen van de features, respectievelijk frequentiematen en de tf-idf-weging. 

Welke features uiteindelijk worden gebruikt, wordt in het ML-model zelf bepaald 

aangezien we gebruikmaken van een zogenoemde embedded methode. 

De laatste stap betreft de keuze voor het ML-model zelf. In dit onderzoek bestude-

ren we verschillende ML-modellen (algoritmen). Dit doen we omdat uit eerder on-

derzoek blijkt dat de prestaties van een model afhankelijk zijn van de specifieke 

data. Door meerdere modellen te onderzoeken kunnen we het best presterende 

model vinden dat de politieregistraties met online criminaliteit accuraat classifi- 

ceert. Het criterium voor het best presterende model is de multilabel accuracy.  

Om de accuraatheid van de classificatie te bepalen maken we gebruik van meer- 

dere criteria zoals de accuracy, sensitiviteit en specificiteit, maar ook van de AUC-

waarde. In hoofdstuk 4 beschrijven we de resultaten van de ontwikkeling van het 

ML-model op de train- en testdataset.  
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4 Resultaten modellering cyber- en gedigitaliseerde 

delicten in politieregistraties 

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van de ontwikkeling van het classifica-

tiemodel. Eerst wordt voor elk van de verkregen features afzonderlijk onderzocht in 

hoeverre deze voorspellend zijn voor de acht verschillende typen online delicten 

(paragraaf 4.1). Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk zijn hiervoor diverse 

modellen getraind om de verschillende typen online delicten van elkaar te onder-

scheiden (paragraaf 4.2). Voor deze eerste twee stappen is de traindataset ge- 

bruikt. Vervolgens worden de resultaten van het modelleren en modelselectie be-

sproken en wordt nagegaan of het gekozen model ook goed presteert op nieuwe 

data. In dit geval is gebruikgemaakt van de testdata (paragraaf 4.3). We sluiten af 

met een samenvatting (paragraaf 4.4). 

4.1 Beschrijvende statistieken 

De featureconstructiemethoden leverden een grote set aan features op. Bij de in 

deze studie toegepaste embedded modellen bepaalt het gekozen trainingsalgoritme 

welke features samen een goed voorspellend model vormen. De kwaliteit van de 

voorspelling hangt daarbij af van de kwaliteit van de informatie besloten in de fea-

tures. Om een (eerste) indruk te krijgen van de aard, kwaliteit en bruikbaarheid  

van de verkregen features worden eerst in deze paragraaf enkele beschrijvende 

statistieken gepresenteerd.33  

Met behulp van logistische regressieanalyses is op bivariaat niveau onderzocht in 

hoeverre de features samenhangen met het vóórkomen van de (verschillende) 

online delicten. Bij deze analyses is de onafhankelijke variabele de score op de be-

treffende feature (bijvoorbeeld de frequentie van een specifiek lemma); de features 

zijn afkomstig uit de complete featureset. De afhankelijke variabele is het wel of 

niet voorkomen van een registratie die betrekking heeft op een van de acht online 

delicten. De regressiecoëfficiënten zijn omgerekend naar Wald z-statistieken, waar-

bij features met een hogere absolute waarde van de z-statistiek een sterkere (posi-

tieve) voorspeller zijn voor het betreffende online delict. Deze analyses richtten zich 

enkel op bivariate samenhang. Door de z-statistieken aflopend te ordenen, kan per 

delict worden vastgesteld welke features de sterkste voorspeller zijn. Hieronder be-

schrijven we de uitkomsten. 

 Voorspellers van cybercriminaliteit bivariaat 4.1.1

In tabel 4.1 staan de twintig features die op bivariaat niveau het sterkst samen-

hangen met de cyberdelicten hacken, ransomware en DDoS-aanvallen, geordend 

naar de grootte van de z-waarden. In deze top-20 komen geen syntactische fea-

tures op basis van woordsoorten voor. Evenmin bevat de top-20 meta-tekstuele 

features. 

                                                 
33 U iteindelijk zal uit de evaluatie moeten blijken hoe goed de features zijn in het daadwerkelijk (adequaat) voor-

spellen van de verschillende online delicten. De beschrijvende analyses die in deze paragraaf aan bod komen, 

dienen daarom hoofdzakelijk om een inhoudelijk begrip te krijgen van de aard van de verkregen kenmerken. 
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De inhoud van deze kenmerken is niet verwonderlijk: registraties met lemma’s als 

computer en hacken, of een lemma uit de synoniemverzameling <virus>, bleken 

het meest voorspellend voor het delict hacken; registraties met het unigram be-

stand en/of virus bleken vaker indicatief voor ransomware. Voor DDoS-aanvallen 

bleken de lemma’s aanval en website het meest voorspellend. Opvallend bij deze 

registraties was dat lemma’s zoals leerling, onderwijs en klaslokaal relatief goed 

voorspellend bleken. Mogelijk zijn er bij dit type delict jeugdige verdachten betrok-

ken. Merk ook op dat niet alle voorspellende kenmerken uniek zijn voor een enkel 

delict. Zo bleek het lemma virus bijvoorbeeld indicatief voor zowel hacken als 

ransomware. Een dergelijke overlap in features is begrijpelijk: de verschillende 

cyberdelicten vertonen immers overeenkomsten en komen in de praktijk ook samen 

voor. 

De tabel toont alleen positieve voorspellers. Negatieve voorspellers spelen een net 

zo belangrijke rol, maar zijn lastiger te interpreteren. Dergelijke features geven 

namelijk een indicatie dat een bepaald type delict minder waarschijnlijk is. Zo ble-

ken registraties met het lemma afspreken, of met een lemma uit synoniemverza-

meling <achternaam>, zelden indicatief voor het delict hacken. Eveneens bleken 

registraties met de lemma’s geld en betaling zelden te gaan over DDoS-aanvallen, 

terwijl dergelijke lemma’s vaak wel indicatief waren voor ransomware. 

 

Tabel 4.1 Top-20 meest voorspellende indicatoren cybercriminaliteit op 

bivariaat niveau 

Nr. Hacken Ransomware DDoS-aanvallen 

1  computer bes tand aanval 

2  hacken virus webs ite 

3  wachtwoord <virus> uitvoeren 

4  cybercrime openen automatiseren-werk 

5  computervredebreuk klikken leerling 

6  bes tand <klikken> <aankunnen> 

7  scherm computer school 

8  inloggen link <belemmeren> 

9  virus bes tand-versleutelen s ite 

10  <virus> scherm server 

11  aangifte - computervredebreuk moeten-betalen internet 

12  loggen aangifte-computercriminaliteit netwerk 

13  <e-mail> deel-daarvan <bezichtigen> 

14  klikken <afgrendelen> <onderwijs> 

15  <klikken > cybercrime digitaal 

16  toegang <backup, reservekopie> ip-adres 

17  opzettelijk - wederrechtelijk aangifte-computervredebreuk <gegevensdrager> 

18  <binnendringen> <songtekst>-verschijnen <firewall> 

19  mail <extensie> <klaslokaal> 

20  <doorbreken> vals-signaal duren 

Noot: De notatie <...> betekent dat het betreffende lemma meerdere synoniemen kent die elk tot dezelfde groep worden 

gerekend. Zo wordt bij het kenmerk’< e-mail >‘ ook het synoniem ‘elektronisch bericht’ meegeteld.  

 

 Voorspellers van gedigitaliseerde delicten bivariaat 4.1.2

In tabel 4.2 staan de twintig features die op bivariaat niveau het sterkst samenhan-

gen met BVH-registraties van de gedigitaliseerde delicten online bedreiging, online 

stalken, online smaad/laster/belediging (SLB), online identiteitsfraude en online 

aan-/verkoopfraude. Wederom wekken de verkregen features weinig verbazing. Zo 
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bleken de lemma’s bedreigen en bang indicatief voor online bedreigingen. De lexico-

grafische bigrammen aangifte-bedreiging, aangifte-stalking en smaad-laster bleken 

indicatief voor BVH-registraties die betrekking hadden op de corresponderende 

delicten.34 Of deze features uiteindelijk ook in de multivariate analyses standhouden 

moet blijken (zie paragraaf 4.3.3).  

Opvallend is dat de bivariate top-20 bij BVH-registraties die betrekking hadden op 

de delicten online bedreiging en online stalken weinig tot geen termen bevatten die 

wijzen op het gebruik van ICT-middelen. Ondanks het ontbreken daarvan, worden 

deze registraties wel gezien als online criminaliteit. Het is mogelijk dat op basis van 

multivariate analyses andere termen belangrijker zijn om registraties met deze 

typen online criminaliteit te voorspellen. 

Verder lijkt er een tweedeling tussen registraties die betrekking hebben op de delic-

ten online bedreiging, online stalken en online smaad/laster/belediging enerzijds,  

en registraties die de delicten identiteitsfraude en aan- en verkoopfraude betreffen 

anderzijds. Bij eerstgenoemde delicten blijken de relevante kenmerken een sterkere 

emotionele geladenheid te hebben, wat tot uitdrukking komt in de relevantie van 

lemma’s zoals willen, bang, rust en erg. Bij de overige delicten (online identiteits-

fraude en online aan- en verkoopfraude) hebben de relevante lemma’s juist een 

sterk beschrijvend karakter. Dit kan mogelijk verklaard worden vanuit de aard van 

de delicten: online bedreiging, online stalken en online smaad/laster/belediging kun-

nen een zware emotionele impact op het slachtoffer hebben. 

 

Tabel 4.2 Top-20 voorspellende features gedigitaliseerde delicten op 

bivariaat niveau 

Bedreiging Stalken SLB ID-fraude Aan-/verkoopfraude 

bedreigen las tig plaatsen link bewegen-afgifte 

bedreiging las tig-vallen bericht <e-mail> toezenden 

aangifte-bedr. s talking <bericht> mail nemen-contact 

bang relatie relatie klikken intake 

dreigen las tig-gevallen facebook <klikken> via-email 

dood aangifte-stalking verwijderen mail-staan toezeggen 

bericht rus t <aantasten> bes telling verwerken 

<bericht>  contact-willen tekst mail-ontv. <intake> 

bericht-sturen rus t-laten <songtekst> account naam-vals 

relatie verbreken s turen <afgifte> verzorgen 

reageren s inds dreigen fraude aangifte-ter zaak 

erg-bang jaar-relatie reageren <fraude> veronderstelling 

erg gevallen smaad-laster zien-mail beloven 

bedreiging-uiten leven rus t <id. diefs tal> dan_wel 

rus t vallen foto e-mail via-tel. nr. 

leven duidelijk-maken film cybercrime aangifte-oplichting 

rus tig bang vers turen emailadres voorbereiden 

willen reageren las tig hacken via-media 

praten s inds-(TW) leven bes tellen analyse 

klaar gedrag s inds geld-maken product 

Noot: De notatie <...> betekent dat het betreffende lemma meerdere synoniemen kent die elk tot dezelfde groep worden 

gerekend. Zo wordt bij het kenmerk’< e-mail >‘ ook het synoniem ‘elektronisch bericht’ meegeteld. 

  

                                                 
34 Dat deze resultaten geenszins verwonderlijk zijn is evident, maar ze zijn wel nodig om vast te s tellen of er sprake 

is  van face validiteit van de featureconstructiemethode.  
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4.2 Modelselectie 

Het beste model wordt gekozen aan de hand van de prestaties op de testdataset. 

Daarbij is ook rekening gehouden met de verschillende manieren waarop de dataset 

is samengesteld (dit noemen we condities). 

Er zijn vier verschillende modellen met elkaar vergeleken: de multivariate random 

forests, de classifier chain met L1-penalized logistische regressie, de classifier chain 

met random forests en de classifier chain met stochastic gradient boosting. Voor elk 

model zijn twee condities gebruikt op basis van de samenstelling van de dataset. De 

eerste conditie is de gekozen featureset, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen 

alleen lexicografische features gebruiken en de volledige featureset gebruiken (i.e., 

lexicografische, meta-tekstuele, syntactische en semantische features).35 De tweede 

conditie is het gebruik van ruwe tellingen of van tf-idf-wegingen. Nagegaan wordt 

welk model het beste presteert binnen deze twee verschillende condities. 

In tabel 4.3 staat de performance van de getoetste modellen op de testdata weer-

gegeven. De performance is uitgedrukt in termen van multilabel accuracy (zie para-

graaf 3.3.3). Deze evaluatiemaat rekent voor iedere registratie de proportie juist 

voorspelde labels (i.e., de online delicten) uit ten opzichte van het totale aantal 

labels voor deze registratie. In de tabel staat per conditie het best presterende 

model in het vet gedrukt. Hieruit blijkt dat voor alle condities de classifier chain met 

random forests modellen het best presteren. Dit model wordt daarom geselecteerd 

als eindmodel.  

Het gebruik van tf-idf als inputdata blijkt ervoor te zorgen dat de classifiers chains 

met L1-logische regressie of gradient boosting falen, vooral bij de uitgebreide fea-

tureset. Beide methoden optimaliseren dezelfde verliesfunctie (i.e. logistische loss), 

dus het ligt voor de hand dat het probleem daar gezocht moet worden. 

 
  

                                                 
35 De reden voor deze vergelijking is omdat in veel textmining-onderzoek, lexicografische kenmerken op zichzelf 

adequate voorspellingen opleverden. 
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Tabel 4.3 Multilabel accuracy naar model en design (testdata) 

  Multilabel accuracy 

Lexicografische features 
 

Frequenties 
 

Multivariate random forest 0 ,656  

C lassifier chain L1-logistic 0 ,638  

C lassifier chain random forest 0,672 

C lassifier chain stochastic gradient boosting 0 ,657  

T f-idf 
 

Multivariate random forest 0 ,650  

C lassifier chain L1-logistic 0 ,245  

C lassifier chain random forest 0,666 

C lassifier chain stochastic gradient boosting 0 ,657  

A lle features*  

Frequenties 
 

Multivariate random forest 0 ,641  

C lassifier chain L1-logistic 0 ,641  

C lassifier chain random forest 0,655 

C lassifier chain stochastic gradient boosting 0 ,650  

T f-idf 
 

Multivariate random forest 0 ,641  

C lassifier chain L1-logistic 0 ,250  

C lassifier chain random forest 0,660 

C lassifier chain stochastic gradient boosting 0 ,280  

* Lexicografische, meta-tekstuele, syntactische en semantische features. 

Noot: De hier gebruikte maat heeft geen theoretische statistische verdeling, dus kan er geen significantietoets uitgevoerd 

worden. De grootste waarde geeft het best presterende model weer. 

4.3 Performance eindmodel 

In deze paragraaf wordt de nauwkeurigheid van de voorspelling van het gekozen 

eindmodel (i.e., de classifier chain met random forests) nader onderzocht. Dit vindt 

plaats aan de hand van maten die de kwaliteit van de voorspellingen per type delict 

samenvatten. Hierbij gaan we ook na in hoeverre de voorspellingen verschillen per 

conditie van de gebruikte dataset. De volledige resultaten van alle uitgeprobeerde 

modellen, condities en labels staan weergegeven in de tabellen B9.1 tot en met 

B9.4 in bijlage 9. 

 Selectie van featuresetcondities 4.3.1

In figuur 4.1 staat de gemiddelde performance van het eindmodel over alle delicten 

weergegeven, uitgesplitst naar featureset en tf-idf-weging. De performance wordt 

steeds uitgedrukt in termen van AUC en de accuracy als de sensitiviteit gelijk is aan 

de specificiteit (ACCsens=spec). Zoals in hoofdstuk 3 beschreven is, geven beiden sta-

tistieken een ander aspect weer van hoe goed het model voorspelt. 

Uit de figuur is op te maken dat de voorspellingen van alle modellen boven de 0,88 

liggen wat wil zeggen dat ze gemiddeld (zeer) goed voorspellen. Ook valt op dat er 

weinig verschil is tussen de verschillende condities van de gebruikte dataset. Het 

toevoegen van metatekstuele, syntactische en semantische kenmerken, zoals het 

aantal woorden in registraties, de woordsoorten of het gebruik van synoniemen, 

blijkt nauwelijks verbetering op te leveren aan de voorspelling van online criminali-
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teit. Ook het wegen van tellingen in registraties met behulp van tf-idf-weging levert 

geen noemenswaardige verbetering op in de uiteindelijke voorspellingen. 

 
Figuur 4.1  Gemiddelde performance over labels, uitgesplitst naar 

featureset en tf-idf (ja/nee) – alle online delicten (testdata) 

 

Noot: gebruikt model classifier chain met random forests; donkerpaarse balken = AUC; lila balken = sensitiviteit/specificiteit.  

 

Om uit te sluiten dat de resultaten van de voorspellingen over de verschillende con-

dities (featureset en tf-idf-weging) niet afhankelijk zijn van bepaalde typen online 

delicten, hebben we ook gekeken naar verschillen in de voorspellingen voor cyber- 

en gedigitaliseerde delicten (figuur 4.2 en 4.3) en voor de afzonderlijke typen online 

delicten (zie figuren B9.1 t/m B9.8 in bijlage 9). 

In figuren 4.2 en 4.3 is te zien dat zowel voor de cyberdelicten als voor de gedigi-

taliseerde delicten de voorspellingen nagenoeg gelijk zijn over de verschillende 

condities. De modellen blijken gemiddeld beter in staat BVH-registraties die be-

trekking hebben op cyberdelicten, te voorspellen dan BVH-registraties betreffende 

gedigitaliseerde delicten (in paragraaf 4.3.2 gaan we in op deze resultaten en de 

betekenis ervan). Hetzelfde patroon is te zien bij de voorspellingen van alle afzon-

derlijke online delicten (zie bijlage 9). Op basis van deze resultaten concluderen  

we daarom dat de complexiteit of specifieke transformaties van de features niet  

van invloed zijn op de kwaliteit van de voorspellingen. Anders gezegd, om uit kwa-

litatieve registraties accurate voorspellingen te doen van online delicten is vooral het 

feitelijke woordgebruik in de registraties van belang (de zogenoemde lexicografische 

kenmerken; unigrammen, bigrammen etc.). Andere linguïstische kenmerken van 

registraties zoals lengte, grammatica etc. dragen nauwelijks iets bij het classificeren 

van BVH-registraties betreffende cyber- en gedigitaliseerde delicten. We kiezen er 

dan ook voor om in het vervolg van dit rapport alleen in te gaan op de resultaten 

van de meest simpele featureset; de gegevens waarbij alleen gebruikgemaakt wordt 

van lexicografische kenmerken. Daarnaast zien we ook dat het wegen van tellingen 

(tf-idf-maat) niet tot betere voorspellingen leidt dan de ruwe tellingen. 
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Figuur 4.2 Gemiddelde performance over labels uitgesplitst naar featureset 

en tf-idf (ja/nee) – cyberdelicten (testdata) 

 

Noot: Gebruikt model classifier chain met random forests; donkerpaarse balken = AUC; lila balken = sensitiviteit/specificiteit.  

 

 

Figuur 4.3 Gemiddelde performance over labels eindmodel uitgesplitst naar 

featureset en tf-idf (ja/nee) – gedigitaliseerde delicten 

(testdata) 

 
Noot: Gebruikt model classifier chain met random forest; donkerpaarse balken = AUC; lila balken = sensitiviteit/specificiteit. 

Het is niet mogelijk om verschillen statistisch te toetsen. 

 

 Resultaten eindmodel 4.3.2

In deze paragraaf gaan we nader in op de resultaten van het hierboven gekozen 
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gedigitaliseerde delicten. Vervolgens bespreken we de resultaten per label (i.e., per 

type online delict). 

 

In figuur 4.4 staat de performance weergegeven van het eindmodel uitgesplitst naar 

registraties met cyber- en met gedigitaliseerde delicten. Uit de figuur blijkt dat de 

voorspellingen hoger zijn bij de cyberdelicten dan bij de gedigitaliseerde delicten. De 

AUC-waarde is voor cyberdelicten gemiddeld bijna gelijk aan 1 (AUC=0,98). Ook de 

ACCsens=spec is met 0,93 zeer hoog (gemiddeld 93% juist geclassificeerd als de sensi-

tiviteit gelijk is aan de specificiteit). Bij de gedigitaliseerde delicten zijn beide waar-

den lager (AUC=0,93 en ACCsens=spec = 0,86). Het blijkt dus lastiger om de gedigita-

liseerde delicten te voorspellen dan de cyberdelicten. Om meer inzicht te krijgen in 

deze verschillen worden deze voorspellingen uitgesplitst naar label. 

 

Figuur 4.4 Gemiddelde performance over labels eindmodel – cyber- en 

gedigitaliseerde delicten (testdata) 

 
Noot: Gebruikt model classifier chain met random forests; donkerpaarse balken = AUC; lila balken = sensitiviteit/specificiteit. 

Het is niet mogelijk om verschillen statistisch te toetsen. 

 

In figuur 4.5 staan de voorspellingsstatistieken weergegeven uitgesplitst naar type 

online delict. In de figuur is (opnieuw) te zien dat de voorspellingen over het alge-

meen beter zijn voor de verschillende typen cyberdelicten dan voor de verschillende 

typen gedigitaliseerde delicten. De AUC-waarde van hacken en bij DDoS-aanvallen 

liggen dicht bij 1 (respectievelijk 0,98 en 0,96) en bij ransomware is de AUC-waarde 

zelfs gelijk aan 1. Dit betekent dat voor hacken, DDoS en ransomware bijna 100% 

van alle positief/negatief paren goed geordend is. Ook de ACCsens=spec waarde zijn 

zeer goed voor de verschillende cyberdelicten. Deze waarde varieert bij de verschil-

lende cyberdelicten tussen 0,91 en 0,97. Dit betekent dat tussen de 91% en 97% 

juist geclassificeerd als de sensitiviteit gelijk is aan de specificiteit, oftewel het per-

centage vals positieven en vals negatieven ligt tussen de 9% en 3%. Omdat bij deze 

statistieken alleen gebruik is gemaakt van lexicografische kenmerken, duidt dit erop 

dat in de teksten mogelijk vaak specifieke termen en/of opeenvolgende paren van 

deze termen staan vermeld die verwijzen naar het delict. Denk bijvoorbeeld aan 

termen als hacken, ransomware of DDoS. Dit kan het geval zijn waar het ransom-

ware betreft waar de AUC-waarde zeer hoog is (0,999). 

Als we kijken naar de gedigitaliseerde delicten in figuur 4.5, dan valt op dat met 

name bij online aan- en verkoopfraude de voorspellingen zeer goed zijn. Ook hier  

is de AUC-waarde bijna 1 (0,98) en de ACCsens=spec 0,94. Dit kan mogelijk deels wor-

den verklaard doordat de registraties van deze delicten voor een groot deel bestaan 

uit standaardteksten die gebruikt worden in het online systeem van het LMIO. Ook 

de voorspellingstatistieken van online stalken zijn boven de 0,90 (AUC=0,96 en 

ACCsens=spec 0,90). Voor dit type delict zijn geen standaardteksten in de registraties 

opgenomen. Bij de delicten online bedreiging, online smaad/laster/belediging en 

online identiteitsfraude zijn de voorspellingen iets minder goed. Niettemin, liggen  
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de voorspellingswaarden voor deze delicten nog altijd rond de 0,90. Concluderend 

kunnen we dus stellen dat voor alle typen online delicten de voorspellingstatistieken 

(zeer) goed zijn, hoewel voor registraties van cyberdelicten beter dan voor registra-

ties van gedigitaliseerde delicten. 

 

Figuur 4.5 Gemiddelde performance eindmodel uitgesplitst naar type 

online delict (testdata) 

 
Noot: Gebruikt model classifier chain random forest; donkerpaarse balken = AUC; lila balken = sensitiviteit/specificiteit. Het is 

niet mogelijk om verschillen statistisch te toetsen. 

 

 Voorspellers van cyber- en gedigitaliseerde delicten multivariaat 4.3.3

Om duidelijk te krijgen waarom het uiteindelijke ML-model nu BHV-registraties clas-

sificeert als zijnde een registratie met één (of meerdere) van de acht typen van 

cyber- of gedigitaliseerde criminaliteit onderzoeken we welke features het belang-

rijkst zijn (de hoogste feature importance).36 Het gaat hier om voorspellingen waar-

in ook rekening is gehouden met de interacties met andere features, ofwel het be-

treft voorspellingen op multivariaat niveau. Hiermee krijgen we inzicht op basis van 

welke informatie het eindmodel beslissingen maakt over of een bepaald type cyber- 

of gedigitaliseerde delict al dan niet aanwezig is in de BVH-registratie.  

Omdat het model een classifier chain is, worden bij het vaststellen van een bepaald 

label de overige labels als features gebruikt. De uiteindelijke volgorde van de labels 

in de chain was als volgt: 

1 ransomware; 

 hacken; 2

 DDoS-aanvallen; 3

 online aan- en verkoopfraude; 4

                                                 
36 H iervoor kijken we voor ieder label afzonderlijk naar de zogenoemde Gini-impurity van iedere feature (Breiman, 

2001). Bij elke splitsing in een decision tree wordt de verbetering in het splitscriterium bijgehouden en uiteinde -

lijk opgeteld over alle decision trees per variabele. 
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 online bedreiging; 5

 online identiteitsfraude; 6

 online stalking; 7

 online smaad/laster/belediging. 8

 

Deze volgorde houdt in dat het submodel dat BVH-registraties als ransomware 

classificeert (het gemakkelijkst te voorspellen delict) geen van de overige labels 

gebruikt als feature, terwijl het submodel BVH-registraties die online smaad/laster/ 

belediging betreffen (het lastigst te voorspellen delict) alle voorgaande labels als 

features gebruikt. 

 

Registraties met cyberdelicten 

In tabel 4.4 worden voor de cyberdelicten de veertig belangrijkste features gegeven 

inclusief de Gini-impurity maat per label. Het betreffen voornamelijk unigrammen en 

in een enkel geval een bigram. Uit de tabel is af te lezen welke unigrammen het 

meest belangrijk zijn voor het ML-model om te bepalen tot welke label een bepaalde 

registratie behoort.  

Zo is bij hacken bijvoorbeeld te zien dat de termen ‘computer’, ‘hacken’, ‘een zaak 

zonder ransomware’, ‘wachtwoord’ en ‘computervredebreuk’ de vijf belangrijkste 

features zijn (afgaande op de Gini-impurity maat), maar ook termen als ‘inloggen’, 

‘binnendringen’, ‘veranderen’ of ‘openen’ zijn belangrijke features om een registratie 

toe te wijzen als zijnde een registratie waarin het delict hacken voorkomt. Dit zijn 

termen die verwijzen naar handelingen die gepaard gaan met het delict hacken. 

Voor registraties die worden geclassificeerd als zijnde registraties met ransomware, 

zijn belangrijke features de termen ‘bestand’, ‘versleutelen’, ‘bitcoins’, of ‘bestand 

openen’. Verder zijn bijvoorbeeld ook temen als ‘cryptolocker’, ‘klikken’, ‘coderen’ 

en ‘ontgrendelen’ belangrijke features. 

Bij registraties die worden geclassificeerd als registraties waarin het gaat om DDoS-

aanvallen, zijn termen als ‘aanvallen’, ‘ddos’, ‘aanval uitvoeren’, of ‘ip-adres’ maar 

ook termen die verwijzen naar de gevolgen ervan zoals ‘overbelasten’ of ‘platleg-

gen’.  

Kortom, de belangrijkste termen waarom het ML-model een specifieke registratie  

in een bepaalde categorie van cyberdelicten classificeert verwijzen naar de naam 

van het type delict (bijvoorbeeld bij hacken de unigram ‘hacken’); naar acties  

die gepaard gaan met dat type delict (bijvoorbeeld bij ransomware de bigram 

‘bestand-versleutelen’ en bij DDoS de unigram ‘aanval’); of naar de gevolgen van 

het delict (bijvoorbeeld bij DDoS de unigram ‘platleggen’). 
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Tabel 4.4 Veertig hoogst geprioteerde unigrammen en bigrammen van 

registraties die cyberdelicten betreffen, inclusief Gini-impurity 

op basis van multivariate analyse 

 Hacken  Ransomware  DDoS 

Nr. Feature Impurity Nr. Feature Impurity Nr. Feature Impurity 

1  computer 73,98 1  bes tand 31,79 1  aanval 7 ,80  

2  hacken 70,47 2  vers leutelen 31,68 2  ddos  4 ,67  

3  LA BEL “Ransomware” 40 ,39 3  bes tand - 

vers leutelen 

17,32 3  ddos  - aanval 4 ,39  

4  wachtwoord 37,24 4  bitcoins 12,40 4  aanval - uitvoeren 3 ,54  

5  computervredebreuk 33,97 5  bes tand - openen 12,25 5  ddos-aanval 2 ,31  

6  bes tand 33,05 6  ransomware 11,94 6  [TW] - aanval 1 ,81  

7  inloggen 32,97 7  openen 11,83 7  aanval - [TW] 1 ,81  

8  virus 24,31 8  virus 11,15 8  aanval - website 1 ,74  

9  aangifte - 

computervredebreuk 

24,16 9  bes tand - weer 10,34 9  aanvallen 1 ,45  

10  cybercrime 19,37 10  computer 8 ,64 10 overbelasten 1 ,40  

11  loggen 18,99 11  mail - openen 7 ,32 11 meerder - aanval 1 ,20  

12  account 17,78 12  c ryptolocker 6 ,43 12 server 1 ,13  

13  scherm 16,89 13  klikken 6 ,42 13 ddos-aanvallen 1 ,09  

14  vers leutelen 15,43 14  bes tand - computer 6 ,37 14 aanval - gaan 0 ,94  

15  mail 15 ,34 15  back-up 6 ,20 15 plat - leggen 0 ,76  

16  toegang 14,94 16  [TW] - bitcoins 5 ,47 16 webs ite 0 ,72  

17  telefoonnr 13,48 17  coderen 5 ,44 17 internetverbinding 0 ,68  

18  wijzigen 13,08 18  onts leutelen 5 ,38 18 toegang - gebruik 0 ,68  

19  veranderen 12,18 19  vers leuteling 5 ,32 19 onbereikbaar 0 ,67  

20  openen 12,02 20  scherm 5,21 20 netwerk 0 ,57  

21 account - hacken 10,96 21  ontgrendelen 4 ,87 21 gebruik - 

automatiseren 

0 ,55  

22  bedreiging 10,72 22  link 4 ,64 22 ontoegankelijk 0 ,50  

23  klikken 10,64 23  bitcoins - betalen 4 ,34 23 plat 0 ,49  

24  link 10,30 24  server 4 ,23 24 ip-adres 0 ,40  

25  hacking 9 ,36 25  extensie 4 ,22 25 leerling 0 ,39  

26  politie 9 ,15 26  vers leutelde 4 ,09 26 uitvoeren 0 ,39  

27  melder 9 ,15 27  besmetten 3 ,94 27 ontoegankelijk - 

maken 

0 ,37  

28  laptop 9 ,05 28  bedrijf 3 ,92 28 logbestand 0 ,33  

29  bedreigen 8 ,98 29  bitcoins - moeten 3 ,84 29 plat - liggen 0 ,32  

30  programma 8,91 30  [TW] 3 ,77 30 scholengemeenschap 0 ,31  

31  binnendringen 8 ,57 31  bes tand - coderen 3 ,75 31 concurrent 0 ,31  

32  aangifte - cybercrime 8 ,12 32  vers leutelde - 

bes tand 

3 ,69 32 examen 0 ,29  

33  computercriminaliteit 8 ,10 33  bitcoin 3 ,67 33 weer - online 0 ,29  

34  gehacked 7 ,86 34  bes tand - terug 3 ,60 34 [TW] - leerling 0 ,29  

35  automatiseren - werk 7 ,74 35  betalen 3 ,59 35 internet 0 ,28  

36  automatiseren 7 ,51 36  telefoonnr 3 ,47 36 maatregel - treffen 0 ,27  

37  [TW] 7 ,43 37  computer - 

vers leutelen 

3 ,44 37 ip 0 ,27  

38  email 7 ,08 38  telefoon 3 ,42 38 [TW] 0 ,27  

39  wonen 7 ,01 39  link - klikken 3 ,28 39 firewall 0 ,26  

40  eenheid 6 ,92 40  persoonlijk - bestand 3 ,22 40 cyber 0 ,26  

Noot: [TW] is een telwoord. 
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Registraties met gedigitaliseerde delicten 

In de tabellen 4.5a en 4.5b worden veertig belangrijkste features, inclusief de  

Gini-impuritymaat gegeven voor registraties waarbij het gaat om gedigitaliseerde 

delicten. 

Bij registraties die online bedreiging betreffen verwijzen de belangrijkste termen  

ook naar de acties van het type delict zoals ‘bedreiging’ of ‘dood’.  Daarnaast zien 

we ook dat termen als ‘WhatsApp’, ‘facebook’, ‘sms’ en ‘bericht’ termen zijn waar-

door het model een registratie classificeert als zijnde online bedreiging.  

Ook bij registraties die online stalking en online smaad/laster/belediging betreffen 

zijn naast termen die verwijzen naar de acties behorende bij het delict zelf, belang-

rijke features termen die verwijzen naar het gebruikte medium als ‘sms’, ‘bericht’  

of ‘online zetten’. 

Bij registraties die worden geclassificeerd als online identiteitsfraude verwijzen de 

belangrijke termen ook naar het middel waarmee het delict wordt gepleegd als 

‘mail’, ‘account’, en ‘link’. 

Tot slot, bij registraties die online aan- en verkoopfraude lijken de eerste belangrijke 

termen vooral te verwijzen naar kenmerken van een standaardformulier dat wordt 

gebruikt voor het melden van dit type feit (‘informatie meenemen’, analyse coördi-

natie’ of ‘toezenden politie’). Daarnaast betreffen belangrijke features de acties die 

bij het type delict horen, zoals ‘verhandelen’, ‘toezenden’ of ‘product afnemen’. 

Verder komen in de top 40 ook termen voor die verwijzen naar het digitale medium 

dat wordt gebruikt voor de fraude, zoals ‘internetgerelateerde’, ‘malafide webwinkel’ 

en ‘online handelssite’.  

Kortom, de belangrijke termen waarom het ML-model een specifieke registratie in 

een bepaalde categorie van gedigitaliseerde delicten classificeert, betreffen termen 

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

naar het digitale middel dat wordt gebruikt (een sociale-media-app, of een website 

of webwinkel). 
 

Tabel 4.5a Veertig hoogst geprioriteerde unigrammen en bigrammen van 

registraties die gedigitaliseerde delicten betreffen, inclusief 

Gini-impurity op basis van multivariate analyses 

Online bedreiging Onine stalking Online smaad/laster/be;lediging 

Nr. Feature Impurity Nr. Feature Impurity Nr. Feature Impurity 

1  bedreiging 15,63 1  s talking 16,57 1  naaktfoto 12,27 

2  bedreigen 15,12 2  las tig 8 ,62 2  smaad 10,94 

3  bedreigen - via 7 ,69 3  s talken 8 ,45 3  las ter 9 ,46 

4  aangifte - 

bedreiging 

7 ,21 4  aangifte - s talking 7 ,15 4  smaad - laster 6 ,36 

5  dood 5 ,73 5  las tig - vallen 6 ,47 5  facebook 6 ,07 

6  bericht 4 ,70 6  las tig - gevallen 4 ,52 6  aangifte - smaad 4 ,54 

7  bedreiging - via 3 ,89 7  las tigvallen 3 ,71 7  goed - naam 4,46 

8  uiten 3 ,59 8  s telselmatig 2 ,72 8  bericht 4 ,30 

9  bedreiging - uiten 3 ,25 9  relatie 2 ,31 9  verspreiden 4 ,24 

10 [TW] 3 ,05 10  las tig - via 2 ,23 10 film 3 ,60 

11 dreigen 2 ,65 11  gevallen 2 ,20 11 beledigen 3 ,59 

12 bedreigen - dood 2 ,63 12  vallen - lastig 2 ,14 12 eer 3 ,39 

13 bang 2 ,61 13  vallen 2 ,00 13 LA BEL “Online 

bedreiging” 

3 ,34 

14 WhatsApp 2 ,24 14  sms 1 ,93 14 hoer 3 ,32 

15 sms 2 ,03 15  s talking - bedreiging 1 ,78 15 beledigend 3 ,27 

16 LA BEL “Hacken” 2 ,01 16  s teeds - lastig 1 ,70 16 foto 3 ,20 

17 bedreigen - bericht 2 ,00 17  rus t - laten 1 ,51 17 naakt 2 ,84 
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Online bedreiging Onine stalking Online smaad/laster/be;lediging 

Nr. Feature Impurity Nr. Feature Impurity Nr. Feature Impurity 

18  facebook 1 ,68 18  [TW] 1 ,42 18 openbaar - maken 2 ,82 

19  bericht - bedreigen 1 ,57 19  contact - willen 1 ,41 19 foto - plaatsen 2 ,60 

20  bedreiging - dood 1 ,53 20  bijhouden 1 ,36 20 zwart - maken 2 ,46 

21  bericht - s turen 1 ,48 21  blijven - lastig 1 ,29 21 eer - goed 2 ,43 

22  [TW] - [TW] 1 ,42 22  dagboek 1 ,24 22 online - zetten 2 ,40 

23  zien 1 ,40 23  telefoonnummer - 

nemen 

1 ,22 23 smaadschrift 2 ,30 

24  WhatsApp - bericht 1 ,37 24  bedreiging - stalking 1 ,14 24 dreigen - foto 2 ,30 

25  doodsbedreiging 1 ,36 25  berichten 1 ,10 25 tekst 2 ,23 

26  gaan 1 ,36 26  belaging 1 ,06 26 [TW] 2 ,22 

27  erg - bang 1 ,34 27  bericht 1 ,05 27 bericht - plaatsen 2 ,19 

28  bedreigen - voelen 1 ,23 28  las tig - geval 1 ,00 28 chanteren 2 ,15 

29  las tig 1 ,22 29  levenssfeer 1 ,00 29 belediging 2 ,05 

30  euro 1 ,15 30  [TW] - [TW] 0 ,98 30 s turen 2 ,01 

31  dreigement 1 ,14 31  weer - lastig 0 ,97 31 sc reenshot 1 ,99 

32  [TW] - euro 1 ,12 32  duidelijk - maken 0 ,95 32 ins tagram 1,94 

33  relatie 1 ,12 33  zien 0 ,95 33 LA BEL “Online 

s talking” 

1 ,85 

34  email 1 ,11 34  [TW] - relatie 0 ,94 34 foto - s turen 1 ,83 

35  telefonisch - 

bedreigen 

1 ,11 35  sms-jes 0 ,91 35 naaktfoto - s turen 1 ,82 

36  wonen 1 ,06 36  s inds 0 ,88 36 pornografisch 1 ,74 

37  verdenken - 

bedreiging 

1 ,05 37  opzettelijk - inbreuk 0 ,87 37 chatten 1 ,70 

38  aangifte 1 ,03 38  melding - stalking 0 ,84 38 plaatsen 1 ,67 

39  voelen 1 ,02 39  rus t 0 ,83 39 sc reenshots 1 ,63 

40  wijkagent 1 ,01 40  wijkagent 0 ,82 40 ruchtbaarheid - 

geven 

1 ,59 

Noot: [TW] is een telwoord. 

 

Tabel 4.5b Veertig hoogst geprioriteerde unigrams en bigrams van 

registraties die gedigitaliseerde delicten betreffen, inclusief 

Gini-impurity op basis van multivariate analyses 

Online identiteitsfraude Online aan- en verkoopfraude 

Nr. Feature Impurity Nr. Feature Impurity 

1  mail 22 ,40 1  informatie - nemen 21,13  

2  account 16,62 2  analyse - coördinatie 20,93  

3  link 16,08 3  ver - handelen 20,88  

4  identiteitsfraude 11,93 4  toezenden - politie 20,82  

5  bes telling 11,12 5  product - ontvangen 20,22  

6  email 11 ,05 6  binnen - eenheid 19,65  

7  klikken 10,31 7  beloven - product 19,47  

8  LA BEL “Hacken” 10 ,28 8  verkrijging 19,35  

9  bes tellen 9 ,89 9  bereikbaar - tot_en_met 19,22  

10  mail - s taan 9 ,88 10  wederpartij 19 ,13  

11  fac tuur 8 ,19 11  te_aanzien_van 19,06  

12  emailadres 7 ,36 12  noemen - aangever 18,99  

13  pakket 6 ,84 13  aangever - kopen 18,82  

14  link - klikken 6 ,56 14  kopen - afspreken 18,77  

15  e-mail 6 ,24 15  oplichting 18,57  

16  aangifte - identiteitsfraude 6 ,00 16  product - bestellen 18,25  
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Online identiteitsfraude Online aan- en verkoopfraude 

Nr. Feature Impurity Nr. Feature Impurity 

17  telefoonnr 5 ,45 17  aangifte - verwerken 18,12  

18 bedrag 5 ,34 18  vers trekken - verzenden 18,08  

19 mail - ontvangen 5 ,29 19  internetgerelateerde 17,98  

20 openen 5 ,22 20  leveren - ontvangen 17,61  

21 vers turen 5 ,20 21  betaling - plaatsvinden 17,48  

22 LA BEL “Ransomware” 5 ,20 22  veronderstelling 17,48  

23 fraude 5 ,04 23  nemen - contact 16,88  

24 aanmaken 4 ,95 24  product 16,88  

25 kopie 4 ,86 25  onts taan - 

samenwerkingsovereenkomst 

16,83  

26 ontvangen 4 ,76 26  verzoek - dossier 16,79  

27 euro 4 ,50 27  kopen - product 16,79  

28 mail - openen 4 ,43 28  voorbereiden - onderzoek 16,53  

29 [TW] 4 ,33 29  registratie - noemen 16,44  

30 zien - mail 4 ,27 30  email - via 16,18  

31 melder 4 ,27 31  malafide - webwinkel 16 ,17  

32 hacken 4 ,14 32  verdachte - woonachtig 15,99  

33 afleveren 4 ,13 33  dan_wel - via 15,90  

34 gaan 4 ,12 34  webwinkel 15 ,81  

35 naam 4,05 35  arrondissement 15,77  

36 vals 4 ,03 36  c riterium 15,75  

37 rekening 3 ,99 37  via - online 14,79  

38 account - aanmaken 3 ,92 38  toezeggen 14,76  

39 account - hacken 3 ,84 39  naam - rekeninghouder 14,74  

40 zeggen 3 ,70 40  online - handelsite 14,21  

Noot: [TW] is een telwoord. 

4.4 Samenvatting  

In dit hoofdstuk zijn de resultaten beschreven van een supervised leren methode 

om BVH-registraties die betrekking hebben op online delicten te voorspellen. Het 

betreft registraties van drie cyberdelicten (hacken, DDoS, Ransomware) en vijf 

gedigitaliseerde delicten (online bedreiging, online stalken, online smaad/laster/be-

lediging, online identiteitsfraude en online aan- verkoopfraude). Kwalitatieve gege-

vens uit de BVH-registraties zijn omgezet in gestructureerde informatie. Met behulp 

van verschillende featureklassen zijn BVH-registraties als één of meerdere van de 

acht online delicten geclassificeerd. Om het best presterende model te vinden zijn 

diverse ML-modellen geschat. Op basis van een classifier chain met random forests 

algoritme, blijken online delicten accuraat voorspeld te kunnen worden vanuit op 

ruwe tekstgebaseerde features. Vooral het feitelijke woordgebruik in de registraties 

is van belang. De zogenoemde lexicografische kenmerken, specifiek de unigrammen 

(losse woorden) of bigrammen (combinaties van twee opeenvolgende woorden) ble-

ken het belangrijkst te zijn in het voorspellen van de labels. Het gaat daarbij niet 

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

tussen de termen waardoor een registratie wordt geclassificeerd als zijnde een van 

de acht online delicten. Andere linguïstische kenmerken van registraties zoals de 

lengte, grammatica etc., dragen nauwelijks iets bij het classificeren van BVH-regis-

traties betreffende cyber- en gedigitaliseerde delicten. Registraties waarin sprake 

was van cyberdelicten bleken verhoudingsgewijs makkelijker te classificeren dan  

de registraties waarin sprake was van gedigitaliseerde delicten. Tot slot is ook na-



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum C ahier 2019-2  |  71 

gegaan wat de belangrijkste unigrammen en bigrammen waren in het classificeren 

van de registraties. Daarbij bleek dat de belangrijkste termen waarom het ML-model 

een specifieke 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-versleu-

telen’ 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 classifi-

ceert betreffen termen die verwijzen naar acties die behoren bij het type delict zelf 

en termen die verwijzen naar het digitale middel dat wordt gebruikt (een sociale-

media-app, of een website of webwinkel). 
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5 Omvangschatting en verdachtenkenmerken 

In dit hoofdstuk passen we het uiteindelijke ML-model toe om de omvang van 

registraties met online delicten in de BVH-2016 te schatten (onderzoeksvraag 2). 

Tevens beschrijven we de achtergrondkenmerken van bekende (jeugdige) verdach-

ten (onderzoeksvraag 3). De resultaten uit hoofdstuk 4 hebben laten zien dat het 

mogelijk is om met een ML-model gebaseerd op een classifier chain met random 

forests, ongestructureerde (tekst)velden in BVH-registraties te classificeren als 

zijnde een registratie met één (of meerdere) van de acht cyber- of gedigitaliseerde 

delicten. Het ML-model is echter geconstrueerd op basis van een selectieve steek-

proef uit de BVH-registratie. Hierdoor is het nog niet direct mogelijk om onverte-

kend de omvang van deze registraties te schatten in de totale BVH-registratie. 

Daarvoor is een tussenstap nodig waarin een aanpassing op de voorspellingen van 

het ML-model wordt toegepast. Dit betreft het optimaal aanpassen van een zoge-

noemde drempelwaarde voor de classificatie. Op basis daarvan kunnen de resulta-

ten worden gegeneraliseerd. Deze aanpassing beschrijven we in paragraaf 5.1. In 

een volgende stap passen we de generalisatie van de voorspellingen van het ML-

model toe op een zeer grote steekproef uit de BVH-registratie van 2016. Dit levert 

een omvangschatting op van registraties met online delicten. De resultaten worden 

beschreven in paragraaf 5.2. Daarna vergelijken we de omvangschattingen met 

(voor zover mogelijk) schattingen uit reeds bekende registraties in paragraaf 5.3. 

Vervolgens beschrijven we in paragraaf 5.4 enkele achtergrondkenmerken van 

verdachten bij de registraties van cyber- of gedigitaliseerde criminaliteit in de BVH-

registratie van 2016. Tot slot vatten we de resultaten samen in paragraaf 5.5. In 

figuur 5.1 worden de processtappen gegeven en in tabel 5.1 een overzicht van de 

verschillende steekproeven die zijn gebruikt. 

 

Figuur 5.1 Omvangschattingen met uiteindelijk ML-model X 

 
 

Tabel 5.1 Opbouw steekproeven uit BVH voor omvangschattingen 

Steekproefkader 

BVH 2016 

(N=3,9 miljoen registraties in 2016) 

Steekproef  

–  Generaliseren (gelabeld) n=1.000 

–  O mvangschattingen (ongelabeld) n=100.000 

BVH-registraties betreffende een cyber- of gedigitaliseerd delict n=X / % 

Koppeling aan registraties met een bekende verdachte  

A antal registraties  n=100.000 

A antal registraties met een verdachte n=X / % 

A antal registraties van online criminaliteit met verdachte (naar type) n1,2…, 8= X1,2,…8% 

Noot: Zie het vervolg van het hoofdstuk voor de gerealiseerde aantallen. 

U iteindelijk ML-model 

•Best pres terende 
model op tes tdata-

set  
•Herfitten op train-+ 
tes tset (N=7.439) 

Bepalen optimale 
cutoff  

•BV H-2016 random 
selectie n=1.000 

•V ooraf gelabeld  als  
cyber- of gedigitali- 
seerd delict 

O mvangschattingen  

•BV H-2016 random 
selectie n=100.000 

•O ngelabelde 
regis traties 

•Inc identieschattingen 
regis traties met 

online c riminaliteit 
•P revalentie en 
achtergrondkenmerk
en verdachten 
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5.1 Schatting generalisatie in representatieve 2016-data 

Het ML-model heeft als eerste doel registraties te classificeren als een cyber- of ge-

digitaliseerd delict, zodat deze bruikbaar zijn voor omvangschattingen in de totale 

politieregistratie. Dit betekent dat het uiteindelijke ML-model labels zo accuraat 

mogelijke classificeert. Anders gezegd, het uiteindelijke ML-model voorspelt zo 

accuraat mogelijk welke BVH-registraties betrekking hebben op één of meerdere 

van de acht online delicten.37 Het model is echter getraind en getest op een selec-

tieve steekproef die niet representatief is voor de verdeling van registraties met 

online delicten in de totale BVH. Er is getracht om een gebalanceerde steekproef  

te krijgen waarin de gedigitaliseerde delicten wat vaker voorkwamen (vanwege de 

class imbalance, zie hoofdstuk 3). Daardoor komen alle typen online delicten vaker 

voor in de steekproef dan in de totale BVH-registratie. Daarnaast wordt er geen 

rekening mee gehouden met in hoeverre de verschillende typen misclassificaties 

‘erg’ zijn in het geval het model direct wordt toegepast op een representatieve 

dataset.38 Te veel vals positieven leiden immers tot een overschatting en te veel 

vals negatieven tot een onderschatting van registraties met cyber- of gedigitali-

seerde delicten. 

Om de werkelijke omvang van BVH-registraties betreffende online delicten in de 

totale BVH-registratie te schatten, is dus een tussenstap nodig. Op basis van een 

kleine representatieve steekproef uit de totale BVH waarvan bekend is wat voor 

online delicten de BVH-registraties betreffen, wordt een correctie toegepast op de 

voorspellingen/classificaties van het model. Met deze aanpassing kunnen de voor-

spellingen van het model afgesteld worden zodat een ongebiaste proportie kan 

worden geschat van de werkelijke verdeling van online delicten in de totale BVH-

registratie. De aanpassing betreft het optimaal vaststellen van een zogenoemde 

drempelwaarde. Dit leggen we hieronder nader uit. 

 

Een ML-model levert altijd een score op van 0 tot 1, waarbij 0 zeker is dat een 

document of registratie niet een bepaald label is en 1 wel het bepaalde label betreft. 

Doorgaans wordt bij een score van >0,5 besloten dat een registratie een bepaald 

label heeft. Dit is de standaarddrempelwaarde voor de classificatie. Het classificatie-

model houdt hierbij geen rekening met de onterechte indeling van de labels per 

klasse. Dat wil zeggen, er wordt geen rekening gehouden met de verdeling van een 

vals positieve of een vals negatieve classificatie, maar er wordt getracht de totale 

classificatiescore zo hoog mogelijk te krijgen. Om de juiste proportie van de labels 

in de populatie te schatten is het wel nodig om daarin een afweging te maken. Dit 

kan betekenen dat de drempelwaarde moet worden aangepast. Bijvoorbeeld, in de 

totale populatie van BVH-registraties komen naar verwachting registraties van on-

line criminaliteit veel minder vaak voor dan registratie van niet-online criminaliteit. 

                                                 
37 Zie hiervoor nogmaals de verwarringstabel (tabel 3.7) in paragraaf 3 .3.4. Voor omvangschattingen is het van 

belang dat de verhouding tussen de voorspelde positieve labels en de voorspelde negatieve labels gelijk is aan de 

verhouding tussen de waargenomen positieve labels en waargenomen negatieve labels. Dan is de proportie van 

de voorspelde labels gelijk aan de proportie in de data oftewel aan de baserate. Daarbij maakt het niet uit als er 

vals negatieven zijn want die kunnen worden weggestreept tegen de vals positieven. 

38 Een model dat geschat is op gegevens met van de populatie afwijkende labelproporties zal doorgaans c lassifi-

catiescores genereren die gebiast zijn richting de proporties zoals die voorkomen in de trainingsdata. Daarnaast 

zal het model, hoe meer de werkelijke labelproporties afwijken van 0,5 sneller de meest voorkomende klasse 

voorspellen. In ons geval is de labelproportie altijd de kleinste, waardoor het model meestal sneller vals negatie-

ven zal voorspellen dan vals positieven. 
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Daarom zal de nadruk veel meer komen te liggen op het minimaliseren van vals 

positieven dan op het minimaliseren van vals negatieven. 

Een procentuele daling in de registraties die onterecht als een online delict wordt 

gezien (vals positieven) hebben dan een veel grotere invloed op de schatting van de 

populatieproportie dan een procentuele daling van registraties die onterecht als een 

niet-online delict wordt ingedeeld (vals negatief). Je wilt immers niet een onterechte 

onderschatting krijgen van het percentage cyberregistraties ten koste van de niet-

online registraties. In een dergelijk geval zal de drempelwaarde naar beneden bij-

gesteld moeten worden.  

 

In welke richting en mate de drempelwaarde moet worden aangepast, is afhanke- 

lijk van de werkelijke verdeling van registraties van online delicten in de totale  

BVH-registratie. Die is onbekend. Daarom gebruiken we een kleine representatieve 

steekproef waarvan bekend is om wat voor cyber- of gedigitaliseerde delicten een 

betreffende BVH-registratie gaat. Er is een willekeurige steekproef van n=1.000 

BVH-registraties uit de BVH-registratie van 2016 getrokken. Deze registraties zijn 

door twee onderzoekers opnieuw geannoteerd (volgens een vergelijkbaar proces als 

beschreven in paragraaf 3.1.3). In deze steekproef kunnen we de waargenomen en 

voorspelde verdeling berekenen van registraties die betrekking hebben op een van 

de drie cyberdelicten of op een van de vijf gedigitaliseerde delicten. Ook voor deze 

steekproef kunnen we opnieuw features maken en op basis van het uiteindelijke  

ML-model voorspelde scores genereren. Door deze informatie te combineren kunnen 

we vervolgens bepalen bij welke drempelwaarde de waargenomen proportie gelijk is 

aan de voorspelde proportie. Die drempelwaarden (inclusief een 95%-BI)39 wordt 

vervolgens weer gebruikt om omvang te schatten in een zeer grote representatieve 

steekproef uit de BVH-2016.40  

 

In tabel 5.2 worden de resultaten gegeven op basis van de representatieve steek-

proef van n=1.000 registraties. Voor zes van de acht online delicten is het mogelijk 

hun proportie te schatten op basis van empirische gegevens. BVH-registraties van 

cyberdelicten komen relatief veel minder vaak voor dan registraties van gedigitali-

seerde delicten. Zo heeft 0,2% van de registraties betrekking op hacken, terwijl 

2,1% van de BVH-registraties in deze steekproef een online bedreiging betreft. 

 

Zoals gezegd, is het in deze kleine steekproef voor zes van de acht labels mogelijk 

hun proportie te schatten en een drempelwaarde te berekenen. Alleen voor regis -

traties waarbij het gaat om ransomware en DDoS-aanvallen kunnen we op basis  

van deze steekproef niet de proportie schatten. Deze registraties komen in de  

totale BVH-2016 zo weinig voor, dat een steekproef van n=1.000 te klein is. In  

deze kleine steekproef komen ze weliswaar niet voor, maar uit de query die is ge -

bruikt om de selectieve steekproef voor de test- en traindata te selecteren, blijkt  

dat er wel degelijk registraties in de BVH zijn betreffende dit type misdrijf. De pro-

portie van registraties van ransomware en DDoS-aanvallen op 0,0% stellen is dus 

                                                 
39 O p basis van de gevonden proporties worden de betrouwbaarheidsintervallen rond de proportie berekend met de 

normaalbenadering en worden de bijbehorende drempelwaarden erbij gezocht. 

40 Bij een dergelijk kleine steekproef doen zich twee problemen voor. Ten eerste is de kans dat zeldzame delicten 

(waartoe we cyberdelicten vooralsnog kunnen rekenen) in de s teekproef komen zeer klein. Daardoor is het 

bepalen van de cutoff en bijbehorende incidentie relatief onbetrouwbaar, hetgeen ook tot uiting komt in het  

95%-BI. Daarnaast is de cutoff en zijn 95%-BI een grove schatting omdat deze bij een n=1.000 s teekproef 

relatief granulair is (d.i. er vinden sprongen plaats in de incidentie tussen beschikbare cutoff-waarden in plaats 

van dat dit gradueel is). 



 

76  |  Cahier 2019-2 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

niet realistisch. Om toch een proportie van registraties met deze type cyberdelicten 

te kunnen bepalen, is gebruikgemaakt van de verdeling van de registraties met 

deze delicten in de selectieve steekproef (paragraaf 3.1.2). De aanname is dat we 

hiermee alle BVH-registraties betreffende ransomware of DDoS-aanvallen41 hebben. 

De absolute aantallen zijn teruggewogen naar het totale aantal registraties in de 

BVH van 2016 (3,9 miljoen registraties). Vervolgens is per type online delict de pro-

portie geschat. 

 

Nu de waargenomen procentuele verdeling van de registraties betreffende deze 

online delicten op basis van een kleine steekproef bekend is, kan op basis van een 

vergelijking van de verwachte waarde met de voorspelde waarde in het ML-model 

een drempelwaarde worden vastgesteld. In tabel 5.1 worden ook deze drempel-

waarden gegeven. Daaruit is af te lezen dat bij de meeste labels de optimale 

drempelwaarde (‘cutoff’) lager ligt dan de gangbare 0,5.42 Dit wil zeggen dat als  

we waren uitgegaan van de standaard drempelwaarde het aandeel vals negatieven 

sterk zou worden oververtegenwoordigd. Oftewel, er zou een forse onderschatting 

zijn van registraties met online delicten in de BVH. Eerder vonden we ook al dat in 

een willekeurige selectie van 250 registraties uit de selectieve steekproef het in 

meer dan 50% van de registraties niet om een online, maar om een offline delict 

ging (zie paragraaf 3.1.1). De uitzondering is hacken waarbij de drempelwaarde  

op 0,64 ligt. Dit komt waarschijnlijk omdat hacken in de selectieve data waarop het 

ML-model is gefit, relatief vaker voorkomt. 

 

Tabel 5.1 Proporties en aangepaste drempelwaardea van BVH-registraties 

met online-delicten, gebaseerd op representatieve steekproef 

n=1.000 

Per type Steekproef  BVH-2016 (n=1.000) Drempelwaarde 

  

Labelpercentage 

(95%-BI  

labelpercentage) C utoff (95%-BI) 

Hacken 0 ,20  (0 ,10-0,50) 0 ,64  (0 ,37-0,92) 

Ransomware
b 0,20  (0 ,10-0 ,30) 0 ,13  (0 ,17-0,11) 

DDoS-aanvallen
b
 0 ,10  (0 ,10-0,10) 0 ,23  (0 ,23-0,23) 

O nline bedreiging 2 ,10  (1 ,30-3,00) 0 ,32  (0 ,30-0,34) 

O nline stalken 0 ,90  (0 ,40-1,50) 0 ,29  (0 ,26-0,35) 

O nline smaad, laster of belediging 1 ,70  (0 ,90-2,60) 0 ,32  (0 ,28-0,38) 

O nline identiteitsfraude 1 ,00  (0 ,40-1,70) 0 ,32  (0 ,29-0,45) 

O nline aan- en verkoopfraude 1 ,00  (0 ,40-1,70) 0 ,22  (0 ,20-0,28) 

a
 Zie ook bijlage 13, figuur B13.1 waarin per label de volledige verdeling voor de optimale drempelwaarde wordt getoond. 

b Ransomware en DDoS-aanvallen komen in de representatieve steekproef van n=1.000 niet voor. Er zijn echter wel BVH-

registraties met dit type delict, want in de selectieve steekproef werden ze wel gevonden. De labelpercentages van deze 

cyberdelicten zijn daarom gebaseerd op de selectieve steekproef.  

  

                                                 
41 Het aantal BVH-registratie betreffende een DDoS-aanval is zeer laag. In de steekproef van n=1.000 komen regis-

traties betreffende dit type online delict dan ook niet voor. Daarom is gekozen de incidentie van registraties met 

DDoS-aanvallen te baseren op de selectieve steekproef (ze komen immers wel voor in de BVH). Desondanks blijft 

de inc identie van registraties betreffende DDoS-aanvallen zeer laag. Er blijkt ook geen variatie te zijn rondom de 

schatting (95%-BI is dezelfde als de incidentie). Dit levert tevens een drempelwaarde op waaromheen geen 

variatie is. Zie hiervoor figuur B13.1 bij DDoS-aanvallen. 

42 De lagere waarden maken enkel duidelijk dat er een aanpassing nodig is aan de drempelwaarden voor het exact 

schatten van de incidentie. 
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Voor ieder online delict zijn nu de aangepaste drempelwaarden afzonderlijk bepaald, 

inclusief de bijbehorende onzekerheidsmarges uitgedrukt in een 95%-BI. Deze 

waarden worden vervolgens toegepast om met het uiteindelijke ML-model (het 

classifier chain random forests algoritme) in een zeer grote random steekproef van 

(ongelabelde) registraties uit de totale BVH te classificeren als zijn een specifiek 

cyber- of gedigitaliseerd delict. Die gegevens kunnen weer worden gebruikt voor 

omvangschattingen van registraties betreffende deze delicten in de totale BVH-

2016. 

5.2 Omvangschattingen cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit in 

politieregistraties 

Om de omvang van BVH-registraties betreffende een cyber- of gedigitaliseerde 

delicten in de totale BVH-registratie te schatten, is een grote willekeurige steek- 

proef uit de totale BVH-2016 getrokken.43 Dit is nodig omdat de kleine steekproef 

vanwege de omvang instabiel is en daarom minder geschikt is voor incidentieschat-

tingen. Door een zeer grote willekeurige steekproef uit de BVH te nemen wordt  

deze instabiliteit voor incidentieschattingen gereduceerd. 

Van de registraties in de grote willekeurige steekproef is niet bekend of er werkelijk 

sprake is van een online delict want ze zijn ongelabeld. Met het uiteindelijke ML-

model en de aangepaste drempelwaarden per type online delict zijn deze registra-

ties geclassificeerd. Hiermee kunnen de proporties van registraties betreffende één 

van de acht online delicten worden berekend in deze willekeurige steekproef. Deze 

proporties zijn vervolgens gebruikt om de absolute aantallen BVH-registraties be-

treffende een specifiek cyber- of gedigitaliseerd delict in de totale BVH-2016 te 

schatten. In 2016 zijn er in totaal 3.945.964 unieke registraties in de BVH-geregis-

treerd. Daaruit is een random steekproef van n=100.000 registraties getrokken. Na 

de databewerking bleken acht registraties niet bruikbaar. De willekeurige steekproef 

van n =99.992 is 2,53% van het totale aantal unieke BVH-registraties in dat jaar. 

 

In tabel 5.3 worden omvangschattingen gegeven voor de hoofdcategorieën van 

registraties die betrekking hebben op een cyberdelict (hacken, ransomware of 

DDoS), een gedigitaliseerd delict (online bedreigen, online stalken, online smaad/ 

laster/belediging, online identiteitsfraude, online aan- of verkoopfraude) of betref-

fende een online delict (of cyber- of gedigitaliseerd delict). De proporties hebben 

betrekking op de mate van voorkomen in de willekeurige steekproef van n=99.992 

BVH-registraties. De absolute aantallen betreffen de incidentie in de totale BVH-

registratie van 2016. De gegevens zijn gebaseerd op een steekproef daarom rappor-

teren we ook de 95%-BI.44 

Uit de tabel is af te lezen dat in 0,34% van de BVH-registraties sprake is van een 

cyberdelict. De mate van onzekerheid ligt tussen de 0,10%-0,62%. Hoewel er bijna 

                                                 
43 De registraties van misdrijven in de BVH zijn een deelverzameling van alle BVH-registraties. De verdeling van 

misdrijven in de totale BVH-registraties is niet precies bekend. U it gegevens van de politie blijkt dat in 2016 in de 

BVH in totaal 913.717 geregistreerde misdrijven zijn geregistreerd (data.politie.nl), in de publicatie Criminaliteit 

en rechtshandhaving 2016 (Kessels & Visser, 2017) wordt het aantal misdrijven in de BVI (een afgeleide van de 

BVH) op geschat op 928.870. Er is sprake van een misdrijf als een proces-verbaal van aangifte of als er ambst-

halve een proces-verbaal is opgemaakt. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar online of offline varianten. 

44 De keuze voor het 95%-BI is een gangbare. We accepteren hiermee dat als we de s teekproef opnieuw trekken er 

in 5% van de gevallen een kans is op een type I fout. Oftewel dat in 5% van de trekkingen de incidentie niet 

binnen het betrouwbaarheidsinterval ligt.  
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twintig keer zoveel BVH-registraties zijn waarin sprake is van een gedigitaliseerd 

delict, is dat aandeel met 5,59% van de BVH-registraties (95%-BI 3,33%-7,41%) 

relatief laag. In 5,79% (3,38-7,70%) van de registraties is sprake van een online 

delict (hetzij een cyber-, hetzij een gedigitaliseerd delict).  

Als we de proporties op basis van de willekeurige steekproef omrekenen naar abso-

lute aantallen in de totale BVH-registratie van 2016 ligt het aantal BVH-registraties 

waarin sprake is van een online delict tussen de 133.305 en 303.666.45 

Cyberdelicten maken daarvan een klein deel uit. Het gaat naar schatting om tussen 

de 3.946 en 24.625 BVH-registraties waarin sprake is van een cyberdelict (hacken, 

ransomware of DDoS-aanvallen). Tussen de 131.569-292.538 registraties betreffen 

een gedigitaliseerd delict (bedreiging, stalking, laster/smaad/belediging, identiteits-

fraude of online aan/verkoopfraude). Hierbij merken we op dat er sprake kan zijn 

van overlap (d.w.z. dat bij sommige registraties zowel sprake van een cyber- als 

een gedigitaliseerd delict kan zijn).  

 
Tabel 5.3 Omvangschattingen BVH-registraties met cyber- en gedigita-

liseerde delicten in 2016 (percentages en absolute aantallen) 

 

Steekproef  BVH-2016 

(n=99.992) 

Totale BVH-2016 

(N=3.945.964) 

 

Inc identie % 95%-BI  Inc identie abs . 95%-BI  

C yber 0 ,34  (0 ,10-0,62) 1 .3496 (3 .946-24.625) 

Gedigitaliseerd 5 ,59  (3 ,33-7,41) 220.439 (131.569-292.538) 

O nline (totaal) 5 ,79  (3 ,38-7,70) 228.450 (133.305-303.666) 

 

In tabel 5.4 worden voor de acht typen cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit 

afzonderlijk de proporties en absolute aantallen (incidentie) registraties gegeven. 

We merken op dat de categorieën elkaar niet uitsluiten. Het is bijvoorbeeld mogelijk 

dat in één registratie zowel sprake is van DDoS-aanvallen als van een online bedrei-

ging.  

Als we kijken naar de proportionele verdeling van de registraties betreffende cyber-

delicten in de steekproef zien we dat die van hacken het hoogst zijn (0,09%; 95%-

BI = 0,01%-0,43%) en van ransomware het laagst (0,05%; 95%-BI = 0,05%-

0,25%). Die van DDoS-aanvallen zit er tussenin (0,06%; 95%-BI = 0,06%-

0,06%),46 hoewel de 95%-BI bij hacken het grootste is. Er is dus veel variatie 

rondom de schatting van welke type registraties worden geclassificeerd als hacken. 

Dit komt vanwege de lage incidentie van hacken in de steekproef van n=1.000. 

Het aandeel BVH-registraties waarin sprake is van een gedigitaliseerd delict ligt, 

zoals eerder al gesignaleerd, hoger dan registraties met een cyberdelict. BVH-regis-

traties met online bedreiging (2,96%; 95%-BI = 2,12%-3,87%), met online smaad, 

laster of belediging (2,62%; 95%-BI = 1,36%-3,87%) of met online stalken (1,67; 

95%-BI=0,80%-2,13%) komen relatief vaker voor dan BVH-registraties waarin 

sprake is van online identiteitsfraude (0,87%; 95%-BI = 0,25%-1,14%) of online 

aan- en verkoopfraude (0,86; 95%-BI=0,21%-1,30%). 

 

Zoals gezegd, omdat de proporties zijn gebaseerd op een willekeurige (en daarmee 

representatieve) steekproef uit de BVH-2016, kunnen we ook de incidentie van 

                                                 
45 A dditionele analyses waarbij een 90%-BI (de schatting is dan met 90% zekerheid) is toegepast laten iets 

smallere marges van de incidentie zien. De ‘winst’ is echter beperkt en heeft tot gevolg dat de schatting er wel 

vaker naast kan zitten. Daarom handhaven we in dit onderzoek de gangbare 95%-BI. 

46 Het aantal werkelijk waargenomen DDoS-aanvallen in de steekproef is dusdanig klein dat er geen variatie 

omheen is te schatten. 
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registraties met online delicten voor de totale BVH-2016 uitrekenen. Als we in tabel 

5.4 kijken naar de incidentie in de totale BVH-2016 in absolute aantallen zien we het 

volgende. Wat betreft cyberdelicten komen in de totale BVH-registratie het aantal 

geschatte BVH-registraties die betrekking hebben op een DDoS-aanval met 2.210 

registraties het minst voor. Het aantal registraties betreffende ransomware is ligt 

schatting tussen de 1.934-9.787 registraties en van hacken tussen de 395-16.772 

BVH-registraties. Van de registraties met een gedigitaliseerd delict gaat het naar 

schatting in de meeste gevallen om een registratie van een online bedreiging (tus-

sen de 83.543-152.682) en het minst om een registratie van online aan- en ver-

koopfraude (tussen de 8.366-51.302). Hierbij merken we wel op dat de 95%-BI’s 

groot zijn. 

 

Tabel 5.4 Omvangschattingen BVH-registraties met cyber- en gedigitali-

seerde delicten in 2016 naar type online delict 

 

Steekproef  BVH-2016 

(n=99.992) 

Totale BVH-2016 

(N=3.945.964) 

 Inc identie % 95%-BI  Inc identie abs . 95%-BI  

Hacken 0 ,09  (0 ,01-0,43) 3 .710 (395-16.772) 

Ransomware 0 ,05  (0 ,05-0,25) 1 .934 (1 .934-9.787) 

DDoS-aanvallen 0 ,06  (0 ,06-0,06) 2 .210 (2 .210-2.210) 

O nline bedreiging 2 ,96  (2 ,12-3 ,87) 116.770 (83.543-152.682) 

O nline stalken 1 ,67  (0 ,80-2,13) 65.903 (31.649-84.056) 

O nline  smaad, laster of 

belediging 2 ,62  (1 ,36-3,85) 103.471 (53.512-151.932) 

O nline identiteitsfraude 0 ,87  (0 ,25-1,14) 34.214 (9 .945-44.988) 

O nline aan- en verkoopfraude 0 ,86  (0 ,21-1,30) 33.899 (8 .366-51.302) 

Zie ook bijlage 13 figuur B13.2 

 

In één unieke BVH-registratie kunnen meerdere typen delicten voorkomen. Dat 

geldt ook wat betreft de registraties van online delicten (zie ook bijlage 11). In tabel 

5.5 is te zien dat in 94,4% van de registraties geen sprake is van een online delict. 

In 3,6% van de registraties gaat het om registraties van één uniek online delict. In 

de overige 2,1% van de registraties is sprake van twee of meer typen online delic-

ten. Dit maakt duidelijk dat er in een aanzienlijk deel van de registraties sprake is 

van meerdere typen delicten. 

 

Tabel 5.5  Aantal labels per registratie in de representatieve BVH-2016 

steekproef 

Aantal labels Abs. % 

 

n=99.992 

 0  94.338 94,35 

1  3 .589 3 ,59 

2  994 0 ,99 

3  854 0 ,85 

4  110 0 ,11 

5  62  0 ,06 

6  39  0 ,04 

7  6  0 ,01 

Bron: representatieve steekproef BVH-2016 
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5.3 Vergelijking met bekende landelijke schattingen 

Hoe verhouden de schattingen van het aantal BVH-registraties op basis van het  

ML-model zich nu met de bekende landelijke registraties van meldingen van slacht-

offerschap van online criminaliteit bij de politie en van door de politie geregistreerde 

misdrijven? We maken deze vergelijking omdat het hierbij gaat om in de keten op-

eenvolgende registraties. Vooraf merken we wel op dat de teleenheden van deze 

bronnen verschillend zijn wat al een eerste verschil zou verklaren. De vergelijking is 

vooral om de plausibiliteit van de resultaten van de PTM te bepalen. 

 

Ten eerste vergelijken we de schattingen van BVH-registraties van online delicten 

met meldingen van slachtofferschap van cybercriminaliteit bij de politie zoals gerap-

porteerd in de landelijke Veiligheidsmonitor (CBS, 2018b). De landelijke Veiligheids-

monitor is een slachtofferschapenquête onder totale Nederlandse bevolking van  

15 jaar en ouder. Cybercriminaliteit heeft daarin betrekking op slachtofferschap  

van hacken, identiteitsfraude, online aan- en verkoopfraude en cyberpesten. In de 

enquête wordt gevraagd of mensen slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit, 

of ze daarvan melding hebben gedaan (bij de politie). Deze percentages kunnen 

worden omgerekend naar absolute aantallen voor het aantal meldingen en aangiften 

van slachtofferschap van cybercrime bij de politie. Herhaald slachtofferschap wordt 

niet geteld. We verwachten dat het aantal slachtoffers van een online delict dat zegt 

melding te hebben gedaan bij de politie, hoger ligt dan de schattingen van online 

delicten in BVH-registraties op basis van het ML-model.47 

 

In tabel 5.6 wordt het percentage gegeven van Nederlanders van 15 jaar en ouder 

dat in 2016 slachtoffer is geworden van een van de verschillende vormen van online 

criminaliteit. In 2016 gaf 10,7% van de 15-jarigen en ouder aan slachtoffer te zijn 

van cybercriminaliteit. Het aandeel 15-jarigen en ouder dat het slachtofferschap van 

cybercriminaliteit meldde bij de politie was 1,4%. In absolute aantallen meldden 

ruim 198.000 slachtoffers van cyber- of gedigitaliseerde delicten dat ze hun slacht-

offerschap hadden gemeld bij de politie. Uit schattingen van het ML-model (tabel 

5.2) blijkt dat tussen de 133.305-303.666 BVH-registraties betrekking hebben op 

online criminaliteit. Het aantal bij de politie gemelde slachtoffers van online delic- 

ten, ligt binnen deze 95%-BI van de ML-schattingen. Ook het aantal bij de politie 

gemelde slachtofferschappen van online identiteitsfraude valt binnen het 95%-BI 

van de ML-model schattingen van het aantal BVH-registraties van dit type online 

criminaliteit.  

Het aantal meldingen en aangiften van slachtofferschappen bij de politie van hacken 

en van online aan- en verkoopfraude is hoger dan het aantal geschatte BVH-regis-

traties van deze delicten. Dit kan wijzen op een onderschatting van het aantal BVH-

registraties betreffende hacken of online aan- en verkoopfraude. Het is echter ook 

denkbaar dat de melding of aangifte van het slachtofferschap van een dergelijk 

delict toch niet tot een registratie heeft geleid of dat de melding of registratie in een 

ander jaar plaatsvond (zie met betrekking tot overeenstemming slachtofferschap en 

politieregistraties bijvoorbeeld Averdijk & Elffers, 2012). 

Het aantal Nederlanders dat zegt bij de politie slachtofferschap van cyberpesten 

(hieronder worden ook online stalken, online chantage en online bedreigen gere-

                                                 
47 A verdijk en Elffers (2012) rapporteren op basis van eerder onderzoek en van eigen onderzoek dat ongeveer een 

derde tot de helft van de gemelde slachtofferschappen van traditionele c riminaliteit niet wordt teruggevonden in 

de politieregistraties. Andersom vonden zij ook dat ongeveer de helft van de bij de politie geregistreerde s lacht-

offerschappen niet werd gemeld in een survey, hoewel dit aandeel in ander onderzoek veel lager is. 
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kend) te hebben gemeld of aangegeven, is veel lager dan het aantal geschatte BVH-

registraties van online bedreigen, online stalken, online smaad, laster of belediging. 

Dit hadden we niet verwacht. Mogelijk kan dit worden verklaard doordat de vraag-

stelling over slachtofferschap specifiek gaat over ervaringen met dit type inciden- 

ten via internet en niet over ervaringen hiervan op social media zoals WhatsApp  

of Facebook. In de BVH-registraties die door het ML-model werden gelabeld als 

dergelijke vormen van online delicten bleken dergelijke termen wel belangrijk in de 

classificatie. 

 

Tabel 5.6 Meldingen bij de politie van slachtofferschap van cybercrime van 

personen van 15 jaar en ouder, in % en absolute aantallen 

 % Abs. 

   (N=14.179.348) 

Slachtofferschap van online delicten totaal
a
 10,7% 1.517.190 

Slachtofferschap gemeld bij politie
b
 1 ,4% 198.752 

Slachtofferschap van hacken 7,4% 1.049.272 

Slachtofferschap gemeld bij politie
b
 0 ,4% 55.611 

Slachtofferschap van cyberpesten
c
 3,2% 453.739 

Slachtofferschap gemeld bij politie
b
 0 ,5% 67.153 

Slachtofferschap van identiteitsfraude 0,4% 56.717 

Slachtofferschap gemeld bij politie
b
 0 ,1% 13.102 

Slachtofferschap van online aan- en verkoopfraude 4,1% 581.353 

Slachtofferschap gemeld bij politie
b
 1 ,0% 137.199 

a
 Hiertoe worden gerekend slachtofferschap van hacken, cyberpesten, identiteitsfraude of online aan- en verkoopfraude. 

b
 Het betreft het aandeel van 15-jarigen en ouder dat slachtoffer is geworden en daarvan melding in het algemeen heeft 

gedaan bij de politie. 

c
 De vraag gaat over roddel, getreiter, pesten, stalken, chantage of bedreigen. 

Bron: CBS (2018) Cybersecuritymonitor 2018; Statline, bewerking WODC 

 

Ten tweede vergelijken we de schattingen van BVH-registraties van online crime 

met door de politie geregistreerde misdrijven. We baseren ons op de landelijke 

politiestatistieken gerapporteerd in Criminaliteit en Rechtshandhaving (Kessels & 

Visser, 2017). Als er bij de registratie van een incident of actie in de BVH sprake is 

van een misdrijf kan daaraan door de politie een maatschappelijke klasse worden 

toegekend. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal geregistreerde misdrijven 

te tellen. De registraties van online delicten zoals die in dit onderzoek zijn onder-

zocht, worden om meerdere redenen niet altijd en niet altijd op de juiste manier 

ingevoerd in de gestructureerde velden van de BVH. Dat was immers ook een be-

langrijke reden van onderzoek. Desondanks is het wel mogelijk een voorzichtige 

vergelijking te maken met geregistreerde misdrijven. Zo bestaat er een maatschap-

pelijke klasse F90 waartoe hacken kan worden gerekend. Voor enkele gedigitaliseer-

de delicten is er de traditionele variant zoals bedreigen, stalken, afpersen/afdreigen 

en fraude met online handel. In Criminaliteit en Rechtshandhaving 2016 worden de 

aantallen geregistreerde misdrijven afkomstig uit de (gestructureerde velden van 

de) politieregistratie geteld (Kessels & Visser, 2017). Hierbij merken we op dat er 

pas van een geregistreerd misdrijf wordt gesproken als sprake is van een proces-

verbaal van aangifte of als ambtshalve een proces-verbaal wordt opgemaakt. Het 

aantal geregistreerde misdrijven is onder meer daardoor veel lager dan het aantal 

BVH-registraties. Daarnaast is een beperking van deze vergelijking dat de context 

waarin een delict is gepleegd, hetzij offline hetzij online, er bij geregistreerde crimi-
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naliteit niet toe doet. Dat betekent dat geregistreerde criminaliteit zowel offline als 

online kan zijn.48  

 

In tabel 5.7 worden de aantallen en percentages geregistreerde misdrijven gegeven 

voor het jaar 2016, waarbij vooral de vergelijking met tabel 5.3 relevant is. Als we 

de gegevens uit beide tabellen vergelijken valt het volgende op. Het aantal geregis-

treerde misdrijven in 2016 dat betrekking heeft op computervredebreuk (waartoe 

hacken gerekend wordt) of op fraude met online handel (tabel 5.4) valt binnen het 

95%-BI van de schatting van respectievelijk het aantal BVH-registraties met hacken 

of online aan- en verkoopfraude. Dit kan erop wijzen dat in een aanzienlijk deel van  

de BHV-registraties van meldingen van dit type online delict uiteindelijk ook wordt 

geregistreerd als een geregistreerd misdrijf. Ook kan dit suggereren dat de registra-

tie van hacken en online aan- en verkoopfraude relatief ondubbelzinnig is voor de 

politie. Bij online aan- en verkoopfraude is dit ook niet verwonderlijk aangezien  

deze informatie grotendeels van het LMIO komt waar men een standaardregistratie -

formulier voor heeft opgesteld. 

De aantallen geregistreerde misdrijven die betrekking hebben op bedreiging, stal-

king of afpersen liggen beneden de ondergrens van het 95%-BI van de BVH-regis-

traties die betrekking hebben op dit type online delict. Of andersom gezegd, er zijn 

in de totale BVH-2016 naar schatting veel meer registraties van dergelijke gedigita-

liseerde delicten dan de aantallen geregistreerde misdrijven. Daarbij komt dat bij de 

geregistreerde misdrijven ook de offline varianten zitten. Een mogelijke reden voor 

deze discrepanties kan zijn dat een aanzienlijk deel van de BVH-registraties van de 

(online varianten van de) delicten bedreiging, stalking, afpersing en dergelijke, 

uiteindelijk niet als misdrijf wordt geregistreerd bijvoorbeeld omdat er geen proces-

verbaal van wordt opgesteld. Verder wordt in dit onderzoek iedere BVH-registratie 

van een specifiek delict als een afzonderlijke registratie geteld. Bij de telling van 

geregistreerde delicten in de landelijke statistieken wordt voor zover ons bekend 

een selectie gemaakt en worden niet alle delicten die bij een incident of actie horen 

afzonderlijk geteld. Zo wordt alleen het zwaarste feit geteld. 

 

Tabel 5.7 Percentage en aantal geregistreerde misdrijven ten opzichte van 

totaal 

Naam online delict in BVH-registratie in 

dit onderzoek Geregistreerde misdrijven 

 

Geregis treerde misdrijven  

in C &R 

Totaal geregistreerde misdrijven 

in 2016 (N=928.870) 

C yberdelicten  C yberdelicten A bs . % 

Hacken C omputervredebreuk 1 .870 0 ,20  

Ransomware ?   

DDoS ?   

Gedigitaliseerde delicten Traditionele delicten
a
   

O nline bedreiging Bedreiging 26.740 2 ,88  

O nline stalken Stalken 2 .940 0 ,32  

O nline smaad, laster of belediging A fpersen en afdreigen
b
 1 .660 0 ,18  

O nline identiteitsfraude ?   

O nline aan- en verkoopfraude Fraude met online handel
c
 39 .000 4 ,20  

a Er wordt niet onderscheiden of het om online of offline delicten gaat. 

b
 Bij smaad, laster of belediging gaat het om afdreigen als er geen sprake is van een geweldscomponent.  

c
 Gegevens afkomstig van het LMIO (bron: C&R 2016, p. 52). 

Bron: C&R 2016, tabel 4.2 

                                                 
48 Daarnaast omvatten de BVH-registraties ook meer informatie zoals acties van politieagenten. 
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In figuur 5.2 worden per type delict de 95%-BI van de ML-modelschattingen, het 

aantal gemelde online delicten volgens de slachtofferschap enquête en de geregis-

treerde delicten gegeven (gegevens uit de tabellen 5.4, 5.6 en 5.7). Daaruit valt af 

te lezen dat bij cyberdelicten de ML-model schattingen lager liggen dan het aantal 

slachtoffers dat een dergelijk feit heeft gemeld, maar gelijk of hoger is dan het aan-

tal geregistreerde cyberdelicten (computervredebreuk). Voor de gedigitaliseerde 

delicten geldt dat het 95%-BI van de ML-schattingen lager is (online fraude) of 

overlapt (identiteitsfraude) met de aantallen gemeld slachtofferschap en hoger ligt 

(stalken, smaad, laster etc.) of overlapt (fraude) dan het aantal geregistreerde 

misdrijven. Kortom voor deze type cyber- en gedigitaliseerde delicten liggen de ML-

model schattingen in tussen gemeld slachtofferschap en geregistreerde feiten. De 

uitzondering op deze constatering is bedreiging waarbij het 95%-BI ook boven het 

aantal gemelde slachtofferschappen ligt.  
 

Figuur 5.2 95%-BI ML-schattingen, meldingen slachtofferschap en 

geregistreerde misdrijven 

 
Noot: De accolades geven het 95%-BI aan van de ML schattingen. 

Van Ransomware, DDoS-aanvallen en identiteitsfraude zijn geen schattingen van geregistreerde misdrijven bekend. 
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5.4 Achtergrondkenmerken verdachten van cyber- en gedigitaliseerde 

criminaliteit 

In deze paragraaf onderzoeken we of bij de registraties van cyber- en gedigitaliseer-

de criminaliteit sprake is van een verdachte en beschrijven we enkele achtergrond-

kenmerken van de verdachten. Het gaat hierbij om de koppeling van registraties 

van specifieke delicten aan de kenmerken van verdachten op micro- of individueel 

niveau. Omdat een classificatiemodel nooit 100% correct indeelt, moet worden 

voorkomen dat tot de verdachten van onlinedelicten (cyber- en gedigitaliseerde 

delicten) ook te veel verdachten van niet-online delicten worden gerekend, of dat  

te veel verdachten van online delicten niet worden meegenomen. Fouten aan beide 

kanten kunnen leiden tot een vertekend beeld van de achtergrondkenmerken van  

de groep. Er moeten dus minimumeisen worden gesteld aan de precisie of accuraat-

heid van de classificatie van de registraties door het ML-model op individueel niveau 

(precision). Daarbij is het ook van belang zo veel als mogelijk relevante registraties 

van online delicten terug te vinden (recall). Zie ook paragraaf 3.3.4. Daarom wordt 

er een minimale waarde voor een criterium van modelfit gehanteerd. Dit betekent 

dat het voor registraties van online delicten die lastiger te classificeren zijn, het niet 

mogelijk is om hieraan achtergrondkenmerken van verdachten te koppelen. De 

classificatie van individuele registraties is daarmee strenger dan wanneer het om 

omvangschattingen gaat. Voordat we de achtergrondkenmerken van de verdachten 

bij de registraties beschrijven leggen we de keuzen voor deze strengere modelfit 

hieronder eerst uit. 

 

Criteria modelfit precision=recall 

Bij een zo precies mogelijke individuele classificatie moeten foute positieve indivi-

duele classificaties worden voorkomen evenals foute negatieve classificaties.49 Om 

dit voor elkaar te krijgen wordt opnieuw gekeken naar precision en recall (zie de 

criteria voor modelfit paragraaf 3.3.4). Precision (ook de positive predictive value) 

verwijst naar de proportie goed geclassificeerde voorspelde positieve labels. Recall 

(ook sensitiviteit genoemd) verwijst naar de proportie goed geclassificeerde waar-

genomen positieve labels. Het streven is om zowel de proportie goed geclassificeer-

de voorspelde classificaties als de proportie goed geclassificeerde waargenomen 

labels zo hoog mogelijk te krijgen. Daarom is gekozen voor een drempelwaarde 

waarbij precision gelijk is aan recall (precision=recall). Dit blijkt dezelfde drempel-

waarde te zijn als voor het optimaal schatten van de populatieproportie.50 

De minimale hoogte van de waarden voor precision en recall is afhankelijk van het 

doel van de classificatie. Er zijn geen algemene richtlijnen. Bij delicten die weinig 

voorkomen of delicten waarbij het minder duidelijk is of het om een online of offline 

variant gaat, kan het lastig zijn om zowel de waarden van precision als van recall 

hoog te krijgen. In die gevallen zal er sprake zijn van een bias: oftewel er worden  

in verhouding teveel niet-cyberdeliquenten als cyberdelinquenten gezien, dan wel  

de cyberdelinquenten die lastiger te detecteren zijn worden weggelaten. Deze bias 

zal dan terug te zien zijn in de verdeling van de achtergrondkenmerken. Dat willen 

                                                 
49 Meer in het algemeen geldt dat voor het kunnen vaststellen van verdachtenkenmerken, het belangrijk is het 

percentage positief voorspelde registraties (precision) en het percentage positief waargenomen registraties 

(recall) zo hoog mogelijk is. Voorkomen moet worden dat er postieven worden gemist en negatieven worden 

meegenomen. E r is nu geen reden om de fout de ene kant op zwaarder te wegen dan de andere kant op; naar 

verwachting zullen beide een even grote vertekening van de achtergrondkenmerken kunnen veroorzaken. 

Daarom wordt gekozen voor den drempelwaarde voor de classificatie waarbij precision = recall.  

50 In beide gevallen moet het aantal vals positieven exact even groot zijn als het aantal vals negatieven.  
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we dus voorkomen. Omdat de microniveau koppeling met kenmerken van verdach-

ten zo precies mogelijk moet gebeuren moet gekozen worden voor een hoge waarde 

voor beiden. We kiezen in dit onderzoek voor twee varianten voor de waarden van 

precision en recall. De waarden van precision en recall liggen altijd tussen de 0-1.51 

De eerste variant is een zeer strenge variant waarbij precision en recall beiden op 

≥0,95 worden gezet. De tweede betreft een minder strenge variant en daarbij wordt 

de waarde van precision en recall beiden op ≥0,80 gezet.52  

In tabel 5.8 wordt voor de acht typen online delicten de waarden van de preci-

sion=recall gegeven. Uit de tabel blijkt dat het model geen enkele registratie zo 

precies kon classificeren als zijnde een cyber- of gedigitaliseerd delict dat deze 

voldoet aan de zeer strenge variant (precision=recall≥0,95). Met andere woorden, 

het bleek voor het model niet mogelijk om aan de zeer strenge eis te voldoen wat 

betreft het classificeren van de registraties als zijnde een online delict (zowel voor-

speld als waargenomen).  

Op basis van een minder strenge variant van de verhouding precision=recall 

(≥0,80) bleken registraties van drie typen online delicten accuraat te kunnen 

worden geclassificeerd. Dat zijn hacken, ransomware en online aan- en verkoop-

fraude. De bijbehorende precision=recall waarden liggen alle drie zeer dicht bij de 

0,9. 

 

Tabel 5.8 Waarden op precision=recall† 

Registraties van Precision=recall 

Hacken 0,89 

Ransomware 0,92 

DDoS-aanvallen 0 ,67  

O nline bedreiging 0 ,49  

O nline stalken 0 ,65  

O nline smaad, laster of belediging 0 ,52  

O nline identiteitsfraude 0 ,66  

O nline aan- en verkoopfraude 0,89 

Noot: De hoogte van de waarden van precision/recall is geschat op de testdata omdat de willekeurige steekproef van n=1.000 

te klein was en niet alle labels bevatte. Dit houdt in dat de drempelwaarde ook op deze steekproef is aangepast om tot die 

schattingen te komen. Voor de uiteindelijke classificatie worden dezelfde drempelwaarden gebruikt als voor de incidentie-

schatting.  

† Waarden die voldoen aan de minder strenge eis (0.8) staan cursief gedrukt. 

Bron: Testdataset 

 

Gegeven de hoge eisen die zijn gesteld aan precision en recall, is het ML-model 

kennelijk niet goed genoeg in staat om registraties van online bedreiging, online 

stalken en online smaad/laster/belediging en online identiteitsfraude zeer precies  

                                                 
51 We kunnen de precision/recall alleen berekenen op de testdata omdat daarvan bekend is wat de labels zijn en de 

labels ook genoeg voorkomen om de precision en recall betrouwbaar te kunnen schatten. Het heeft de voorkeur 

om dit te berekenen op een grote random steekproef waarvan de labels bekend zijn. 

52 Zowel de strenge als minder s trenge variant zorgen ervoor dat we maar bij een beperkt aantal labels achter-

grondkenmerken kunnen beschrijven. We hebben geprobeerd om door middel van het verschillend wegen van 

registraties betreffende online en niet-online delicten in het trainingsmodel de waarden van de precision en recall 

te verbeteren zodat er voor meer labels achtergrondkenmerken zouden kunnen worden beschreven. Deze ge -

wichten zijn zo gemaakt dat de klasse verdeling van ieder label 50/50 positief/negatief is. Dit leidde tot ver-

betering van de waarden, maar niet zodanig dat deze alsnog boven de gestelde norm kwamen. Het gebruiken 

van observatiegewichten in de trainingsdata bij het bepalen van de precision en recall lijkt veelbelovend maar 

vraagt nader onderzoek. 
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te classificeren. Dit wordt ook bevestigd als opnieuw naar de mate van overeen-

stemming (Kappa’s) wordt gekeken die voor deze vormen van online delicten 

werden gevonden (zie tabel 3.2; paragraaf 3.1.3). Voor deze gedigitaliseerde 

delicten bleken deze namelijk beduidend lager dan die voor hacken, ransomware  

en online- aan- en verkoopfraude, hetgeen erop wijst dat ook getrainde onderzoe-

kers en experts meer moeite hadden met het goed classificeren van deze type on-

line delicten. 

Om een kwalitatieve indruk te krijgen waarom het uiteindelijke model dergelijke 

registraties onvoldoende precies kan classificeren zijn teksten van een willekeurige 

(kleine) selectie van deze registraties opnieuw gelezen. Daarbij zijn registraties 

geselecteerd die in de annotatiefase wel zijn gelabeld als zijnde een gedigitaliseerd 

delict. De indruk die daaruit naar voren komt, is dat deze registraties veel ‘ruis’ be-

vatten en dat er meestal ook sprake is van een feit dat zowel online als offline is 

gepleegd. De ‘ruis’ is dat de feitelijke beschrijving van het feit soms maar enkele 

regels betreft en er veel tekst wordt gewijd aan het beschrijven van zaken die niet 

direct betrekking hebben op het feit, maar op de relatie tussen verdachte/slacht-

offer, eerdere ervaringen dit soort incidenten, achtergrondkenmerken van de ver-

dachte of slachtoffer e.d. Dit maakt duidelijk dat het niet verwonderlijk is dat het 

ML-model moeite heeft om de registraties van online delicten zeer precies te clas-

sificeren. Dit vraagt om nader onderzoek naar de toegevoegde waarde van taal-  

en taalverwerking in dit soort typen beschrijvingen, om het classificatiemodel te 

verbeteren. 

 

Koppeling met verdachtenkenmerken 

Van de willekeurige steekproef van 100.000 BVH-registraties uit de BVH-2016 zijn 

door de politie gegevens geleverd van de geregistreerde verdachten en kenmerken 

van deze verdachten.53 Als er een verdachte werd gevonden bij een registratie, kon 

er sprake zijn van één of meerdere verdachten. In dat geval rapporteren we over 

registraties met minimaal 1 verdachte. Daarnaast zijn enkele achtergrondgegevens 

van de verdachten bekend, te weten geslacht, geboorteland (Nederland / niet-

Nederland) en leeftijd ten tijde van verdenking (minderjarig / meerderjarig). 

In tabel 5.9 staan de resultaten wat betreft de aantallen verdachten per registratie 

voor de totale steekproef en de drie typen online delicten. In 42,3% van de registra-

ties bleek sprake van minimaal 1 verdachte.54 In de registraties met een verdachte 

bleek gemiddeld sprake van 2,0 verdachten per registratie (SD=2,1) en in 73,3% 

van deze registraties was sprake van 1 verdachte. In de meeste registraties met 

een verdachte was er 1 verdachte per registratie. 

Als we uitsplitsen naar de registraties die betrekking hebben op cyber- of gedigita-

liseerde delicten zien we het volgende beeld. Merk op dat alleen die registraties 

waarbij precision=recall≥0,80 worden getoond. Zoals al bleek uit de incidentie-

schattingen (tabel 5.3) is het percentage registraties betreffende aan- en verkoop-

fraude 0,86%, betreffende ransomware 0,05% en betreffende hacken 0,09%. Bij de 

registraties die betrekking hebben op online aan- en verkoopfraude zijn relatief de 

meeste verdachten gevonden. In 60,4% van de registraties is minimaal 1 verdachte 

gevonden. Daarbij ging het gemiddeld om 2,8 verdachten (SD=2,5) per registratie 

                                                 
53 Bij verdachten gaat het om mensen waarbij een redelijk vermoeden is dat hij of zij verdachte is van een straf-

baar feit (dit is dan ook ingezonden naar het OM).  

54 Het gaat hierbij niet om unEen persoon kan vaker als verdachte zijn geregistreerd. Verder is dit percentage 

bekende verdachten hoger dan als naar cijfers in C&R wordt gekeken. ieke personen. Daaruit blijkt dat in bij de 

930.000 geregistreerde verdachten door de politie 270.000 keer een verdachte werd geregistreerd (Kessels & 

V issers, 2017). Dat komt neer op een totaal van 24,7% bekende verdachten bij de geregistreerde misdrijven.  
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en in de meeste registraties gaat het om 2 verdachten. Relatief het minste aantal 

verdachten werd geregistreerd als het om hacken gaat. In 19,4% van de registra-

ties is minimaal 1 verdachte geregistreerd, met een gemiddelde van 2,7 verdachten 

(SD=2,1). 

Kortom, in vergelijking tot het totale aantal registraties in de BVH-2016 wordt bij 

registraties die betrekking hebben op online aan- en verkoopfraude relatief vaker 

een verdachte geregistreerd en bij hacken en ransomware juist relatief minder vaak. 

Als er verdachten zijn geregistreerd, is het gemiddelde aantal verdachten per regis-

tratie bij alle drie de online delicten iets hoger dan gemiddeld in het totale aantal 

registraties in de BVH-2016 (respectievelijk 2,3–2,8 per registratie versus 2,0 per 

registratie).  

 

Tabel 5.9 Aantal registraties en aantallen verdachten per registraties naar 

type online delict 

  

Totaal Hacken Ransomware 

Online aan- 

en/of ver-

koopfraude 

Registraties     

A ls % van totale aantal registraties 100,00 0 ,09 0 ,05 0 ,86 

(1) A antal registraties 99.992 93  48  857 

V erdachten per registratie     

% van (1) met minimaal 1 verdachte 42,3 19,4 25,0 60,4 

(2) A antal registraties met verdachte 42.281 18  12  518 

% van (2) met exact 1  verdachte 73,3 77,8 75,0 45,2 

Gemiddelde aantal verdachten per registratie 2 ,0  2 ,7  2 ,3  2 ,8  

SD aantal verdachten per registratie 2 ,1  2 ,1  2 ,2  2 ,5  

Mediaan aantal verdachten per registratie 1  2  1  2  

Noot: Voor online delicten alleen die registraties waarbij precision=recall≥0,80. 

Bron: representatieve steekproef BVH-2016 

 

In tabel 5.10 worden enkele achtergrondkenmerken van de gekoppelde verdachten 

in deze registraties gegeven. De teleenheid betreft registraties. Wat betreft de 

registraties die betrekking hebben op online delicten is vanwege de kleine absolute 

aantallen wel enige voorzichtigheid geboden in de interpretatie. Ook dient nog bena-

drukt te worden dat iedere registratie meerdere labels kan hebben en de verdachten 

niet te koppelen zijn aan die specifieke labels.55 Uit de tabel valt af te lezen dat in de 

registraties waarin minimaal 1 verdachte is geregistreerd het merendeel van de ver-

dachten man is en geboren in Nederland. Dit patroon wijkt niet af in registraties van 

hacken, ransomware en online aan- en of verkoopfraude. Het percentage verdach-

ten dat vrouw is, is bij de online delicten wel relatief hoger dan bij het totale aantal 

registraties. Verder is uit de tabel af te lezen dat zowel bij het totale aantal registra-

ties als bij de registraties van online delicten het merendeel van de verdachten een 

volwassene is. Het percentage minderjarige verdachten bij registraties die betrek-

king hebben op ransomware is wel relatief hoger dan in registraties die betrekking 

hebben op andere type online delicten. Het gaat hier echter om zeer kleine aantal-

len.  

                                                 
55 Bijvoorbeeld, kunnen er ook zowel online als niet-online delicten in een registratie voorkomen, die niet per sé 

allemaal door alle verdachten in een zaak gepleegd hoeven te zijn. Alle verdachten worden in die gevallen 

toegeschreven aan de online delicten. In die gevallen kunnen de achtergrondkenmerken van de verdachten 

vertekend zijn. Hetzelfdde probleem speelt uiteraard ook bij het voorkomen van verschillende typen online 

c riminaliteit in één registratie. Alle verdachten worden dan aan beide delicttypen toegeschreven. 
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Tabel 5.10 Achtergrondkenmerken bij registraties met minimaal één 

verdachte, naar type online delict 

 

Totaal Hacken 

Ransom- 

ware 

Online aan- 

en/of ver-

koopfraude 

A antal registraties met minimaal 1 verdachte 42.281  18 12 518 

Sekse (%)     

Man 88,6  83,3  66,7  93,8  

V rouw 17,9  22,2  41,7  32,6  

Geboorteland (%)     

Nederland 73,3  83,3  66,7  86,3  

niet-Nederland 33,0  22,2  41,7  31,1  

Leeftijdsgroep (%)     

12-18 jaar 13,7  11,1  33,3  16,0  

18 jaar en ouder 89,5  88,9  75,0  92,5  

Noot: Voor de online delicten alleen die registraties waarbij precision=recall≥0,80. Per registratie kunnen meerdere 

verdachten voorkomen. Daarom kunnen de percentages naar achtergrondkenmerken optellen tot >100%. Teleenheid is hier 

registraties. 

Bron: representatieve steekproef BVH-2016 

 

De vorige tabel had als teleenheid de registraties en niet de verdachten waarbij in 

een registratie meerdere verdachten konden voorkomen. In tabel 5.11 worden 

daarom de achtergrondkenmerken van de unieke verdachten weergegeven. Daaruit 

valt af te lezen dat in de bij de 99.992 registraties 54.157 verdachten werden ge-

vonden. Bijna 84% van de verdachten was man, bijna 71% in Nederland geboren 

en bijna 85% was meerderjarig. In registraties waarin het gaat om hacken komen 

relatief gezien meer verdachten voor die in Nederland zijn geboren en meerderjarig 

zijn dan in het totaal. In registraties waarin het gaat om ransomware komen relatief 

gezien meer verdachten voor die vrouw zijn, in Nederland geboren en minderjarig 

zijn dan in het totaal. In 11%-33% van de registraties met minimaal één verdachte 

betreft het een minderjarige (hacken het laagste en ransomware het hoogste per-

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

 

Tabel 5.11 Achtergrondkenmerken van verdachten die in de registraties 

voorkomen, naar type online delict 

 

Zaken met 

verdachten 

(n=42.281) Hacken 

Ransom- 

ware 

Online aan- 

en/of ver-

koopfraude 

A antal registraties met minimaal 1  verdachte 54.157  23 21 1 .358  

Sekse (%)     

Man 83,8  82,6 66,7  82,1  

V rouw 16,1  17,4 33,3  17,7  

Geboorteland (%)     

Nederland 70,6  82,6 76,2  78,5  

niet-Nederland 29,4  17,4 23,8  21,5  

Leeftijdsgroep (%)     

12-18 jaar 15,3  8 ,7  23,8  13,3  

18 jaar en ouder 84,9  91,3 76,2  86,7  

Noot: Voor de online delicten alleen die registraties waarbij precision=recall≥0,80.  

Bron: representatieve steekproef BVH-2016 
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5.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is het uiteindelijke ML-model toegepast om omvangschattingen te 

geven van registraties met cyber- en gedigitaliseerde delicten en om achtergrond-

kenmerken van verdachten te beschrijven.  

Ten eerste zijn de resultaten beschreven van een schatting van de omvang van 

registraties betreffende één (of meerdere) van de acht online delicten in de totale 

BVH-2016, gebaseerd op het uiteindelijke ML-model. Het uiteindelijke ML-model is 

voldoende accuraat om registraties als zijnde een specifiek online delict te classifice-

ren, maar is gebaseerd op een selectieve steekproef. Daardoor is het model, bij een 

standaarddrempelwaarde (>0,5), geneigd om selectieve schattingen te geven (in de 

richting van het voorkomen van de registraties in de train- en testdataset). Ook is 

het model bij de standaarddrempelwaarde geneigd om de meest voorkomende 

klasse (van label aanwezig ‘ja’ of ‘nee’) te voorspellen. Dit blijkt in het onderhavige 

onderzoek eerder tot een voorspelling van fout negatieven te leiden dan van fout 

positieven. Het gevolg is een onderschatting van registraties die betrekking heb- 

ben op cyber- en gedigitaliseerde delicten. Daarom is eerst de drempelwaarde  

voor de classificaties aangepast op basis van een kleine willekeurige steekproef  

uit de BVH (n=1.000) waarvan bekend is wat voor online delict de registratie is . In 

deze willekeurige steekproef zijn de registraties handmatig voorzien van een label  

of er sprake was van een van de acht vormen van online criminaliteit. Met deze in-

formatie gebaseerd op een kleine random steekproef was het mogelijk de classifica-

ties van het ML-model te generaliseren naar een grote willekeurige steekproef uit de 

BVH. Op hacken na bleek voor alle andere zeven online delicten een lagere drempel-

waarde nodig dan standaard wordt toegepast bij documentclassificatie. 

  

Vervolgens is het ML-model met aangepaste drempelwaarde toegepast om in een 

grote willekeurige steekproef uit de BVH-2016 (n=99.992) registraties als zijnde 

één van de acht typen online delicten te classificeren. Van deze registraties was  

niet bekend welk type online delict het betrof. De proportionele verdeling van type 

registraties in deze grote steekproef is gebruikt om de incidentie (in termen van 

absolute aantallen) van registraties met cyber- en gedigitaliseerde delicten in de 

totale BVH-2016 te schatten. Het aantal registraties van online criminaliteit ligt 

tussen 133.305 en 303.666. Daarbij gaat het naar schatting om aantallen tussen  

de 3.946 en 24.625 registraties die betrekking hebben op een cyberdelict en tussen 

de 131.569 en 292.538 registraties van gedigitaliseerde delicten. Het gaat hierbij 

niet om unieke registraties, want het is mogelijk dat in een registratie meerdere 

typen (cyber- en gedigitaliseerde) delicten voorkomen.  

Omdat het om schattingen gaat op basis van een steekproef, zijn betrouwbaarheids-

intervallen berekend. Daarbij is de gangbare 95%-BI gebruikt. Dit betekent dat we 

met 95% zekerheid kunnen zeggen dat het werkelijk aantal registraties van cyber- 

en gedigitaliseerde criminaliteit in de BVH tussen de gegeven grenzen ligt. Dat 

levert wel brede marges op. Deze marges kunnen smaller gezet worden door te 

kiezen voor een lagere zekerheid, bijvoorbeeld 90%, maar dat heeft tot gevolg dat 

de schattingen er vaker naast zullen zitten. Een andere optie om smallere ranges te 

krijgen is het sterk vergroten van de willekeurige steekproef, die handmatig wordt 

voorzien van labels om de drempelwaarden van het ML-model aan te passen. Ofte-

wel, schattingen van het aantal registraties met cyber- of gedigitaliseerde crimina-

liteit binnen smallere ranges zijn mogelijk, maar hebben als beperking dat óf de 

schatting er vaker naast zit, óf dat vooraf meer handmatig werk nodig is voor het 

labelen van een grotere willekeurig getrokken steekproef. 

Om de schattingen in perspectief te plaatsen, is nagegaan hoe de incidentieschattin-

gen op basis van het ML-model zich verhouden tot reeds bekende schattingen van 



 

90  |  Cahier 2019-2 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit. Daarvoor zijn de schattingen vergeleken met 

gepubliceerde statistieken van aantallen meldingen bij de politie van slachtoffers 

van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit en statistieken van geregistreerde mis-

drijven. De resultaten laten zien dat de schattingen van het ML-model zich over-

wegend bevinden tussen schattingen van het aantal meldingen door slachtoffers 

gedaan bij de politie en het aantal geregistreerde misdrijven. 

 

Ten tweede is onderzocht of de classificaties van het ML-model bruikbaar genoeg 

zijn om achtergrondkenmerken bij de registraties van online-delicten te kunnen 

beschrijven. Dit vraagt om een zeer precieze classificatie van de registraties, omdat 

het hier om individuele registraties gaat. We willen immers voorkomen dat achter-

grondkenmerken van verdachten van niet-onlinedelicten worden meegenomen en 

kenmerken van verdachten van online delicten worden gemist. Er zijn daarom 

strenge eisen gesteld aan de criteria voor modelfit waarbij de waarden van de cri-

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

strenge variant (precision=recall≥0,95) bleek het ML-model niet instaat om de 

registratie betreffende een van de acht typen online delict accuraat genoeg te clas-

sificeren. In de minder strenge variant (precision=recall≥0,80) bleek het model in 

staat registraties betreffende drie typen online delicten accuraat te classificeren, 

namelijk hacken, ransomware en online aan- en verkoopfraude. Voor de overige 

typen online delicten is het uiteindelijke ML-model niet 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 individueel niveau registraties van online bedreiging, online stalken, 

online smaad/laster/belediging of online identiteitsfraude. 

Om de achtergrondkenmerken van verdachten te beschrijven is gebruikgemaakt  

van een 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 verkoop-

fraude relatief vaker en bij hacken en ransomware juist relatief minder vaak een 

verdachte te zijn geregistreerd. Echter, als er in de registraties die betrekking had-

den op online delicten verdachten waren geregistreerd, was het gemiddelde aantal 

verdachten wel iets hoger dan gemiddeld in het totale aantal registraties in de BVH-

2016 steekproef.  

Tot slot zijn enkele achtergrondkenmerken beschreven. Het algemene patroon is in 

die registraties van delicten waarbij een verdachte is geregistreerd het merendeel 

man is, geboren in Nederland en meerderjarig. Dit patroon wijkt niet af bij regis -

traties van hacken, ransomware en online aan- of verkoopfraude. Wel bleek het 

aandeel vrouwen bij deze online delicten relatief hoger dan in het totale aantal 

registraties in de representatieve steekproef uit de BVH. Het aandeel minderjarige 

verdachten van online delicten is beperkt. Ook hierbij merken we op dat het bij de 

registraties in voorkomende gevallen niet om een unieke registratie van één speci-

fiek 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.
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6 Slotbeschouwing 

Door de digitalisering van de samenleving neemt de kans toe op slachtofferschap  

en daderschap van cyber- of gedigitaliseerde criminaliteit, tezamen hier ook online 

criminaliteit genoemd. Het aandeel geregistreerde misdrijven in de landelijke politie-

statistiek dat online criminaliteit betreft is zeer laag (Kessels & Visser, 2017; Van 

der Laan & Beerthuizen, 2018), terwijl een aanzienlijk deel van de slachtoffers van 

cyber- of gedigitaliseerde delicten aangeeft daarvan wel melding te hebben gedaan 

bij de politie (CBS, 2018a). De politiestatistieken laten een onderschatting zien van 

het voorkomen van bij de politie bekend geworden cyber- en gedigitaliseerde delic-

ten. Voor een deel kan dat komen omdat slachtoffers wel melding maken bij de poli-

tie maar uiteindelijk toch geen aangifte blijken te doen, of de melding in een ander 

jaar doen (zie bijvoorbeeld Averdijk & Elffers, 2012 met betrekking tot slachtoffer-

schap van traditionele delicten). Deels kan het ook komen omdat meldingen van 

dergelijke incidenten niet als een delict of misdrijf worden (h)erkend en dan ook  

niet als zodanig worden geregistreerd in de politieregistraties. Uit eerder onderzoek 

blijkt dat politiedossiers wel veel informatie over incidenten bevatten waarbij het om 

cyber- of gedigitaliseerde criminaliteit gaat (Domenie et al., 2009; Leukfeldt et al., 

2012). De informatie is echter grotendeels in tekstuele, ongestructureerde vorm 

beschikbaar in de registraties. 

In dit onderzoek is nagegaan of het met predictieve textmining (PTM) met machine 

learning (ML-)modellen mogelijk is om in de Basisvoorziening Handhaving (BVH) 

van de politie (i) registraties als zijnde cyber- en/of gedigitaliseerde criminaliteit 

succesvol te classificeren en (ii) daarmee de omvang van registraties met online 

criminaliteit in de BVH te schatten en (iii) de achtergrondkenmerken van verdach- 

ten te beschrijven. Het onderzoek richtte zich op registraties van drie typen cyber-

criminaliteit (hacken, ransomware en DDoS-aanvallen) en vijf typen gedigitaliseer- 

de criminaliteit (online bedreigen, online stalken, online smaad/laster/belediging, 

online identiteitsfraude en online aan- en verkoopfraude). Naast het ontwikkelen 

van een model zijn schattingen gemaakt van de mate waarin registraties van deze 

typen online criminaliteit voorkomen in BVH-2016. Vervolgens is beschreven wat de 

achtergrondkenmerken van betrokken verdachten zijn. In dit hoofdstuk beantwoor-

den we eerst de onderzoeksvragen (paragraaf 6.1), daarna bediscussiëren we de 

resultaten waarbij we onder meer ingaan op de methodologische mogelijkheden 

alsmede de praktische implicaties (paragraaf 6.2). Tot slot volgt een conclusie 

(paragraaf 6.3). 

6.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

In deze paragraaf beantwoorden we de drie onderzoeksvragen. Daarbij geven na  

de onderzoeksvraag eerst een beknopt antwoord en werken het antwoord daarna 

verder uit. 

 Bruikbaarheid van PTM om registraties van online criminaliteit te 6.1.1

classificeren 

Onderzoeksvraag 1. In hoeverre is het mogelijk om met PTM in de politieregistratie 

BVH registraties betreffende cyber- of gedigitaliseerde delicten correct te classifi-

ceren? 

  



 

92  |  Cahier 2019-2 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Antwoord 1. PTM is goed bruikbaar als methode om in de BVH van de politie accu-

raat registraties te classificeren die betrekking hebben op een van de drie cyber-

delicten of een van de vijf gedigitaliseerde delicten. Dit model classificeert accurater 

dan een automatische selectieregel op basis van trefwoorden. Hiermee is nog niet 

gezegd dat het model ook generaliseert naar andere jaren omdat er over de tijd 

concept drift kan optreden, zoals veranderingen in verschijningsvorm van onder 

andere cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit of in de indicatoren voor dit type 

delicten.  

 

Er is een ML-model ontwikkeld dat in een train- en testdataset uit de BVH-2016 

registraties kan classificeren als zijnde één of meerdere van de acht online delicten. 

In figuur 6.1 worden de processtappen gegeven die zijn gezet om tot dit model te 

komen.  

Omdat cyber- en gedigitaliseerde delicten naar verwachting weinig voorkomen in  

de politieregistraties, is vooraf op basis van een query van trefwoorden een selec- 

tie gemaakt van registraties uit de BVH. Dit leverde een dataset op van ruim 7.400 

unieke BVH-registraties waarin cyber- en gedigitaliseerde delicten zijn oververte-

genwoordigd. Deze registraties zijn handmatig gelabeld zodat duidelijk was welk 

type cyber- of gedigitaliseerd delict het betrof. Er zijn tekstuele features geconstru-

eerd die betrekking hadden op vier featureklassen (lexicografisch, metatextueel, 

syntactisch en semantisch). Om het model te trainen, zijn zowel ruwe tellingen  

van de features uitgeprobeerd als tellingen op basis van de tf-idf-maat. Diverse  

ML-modellen zijn eerst getraind en daarna getest op enkele varianten van deze 

dataset. De prestaties van de ML-modellen zijn gebaseerd op de area under curve 

(AUC-)waarde en de verhouding sensitiviteit / specificiteit. Het best presterende ML-

model voor alle labels bleek een classifier chain met random forests te zijn, waarbij 

ongewogen data met enkel lexicografische features werd gebruikt.  

Registraties betreffende cyberdelicten werden beter geclassificeerd dan die van ge-

digitaliseerde delicten. Registraties van ransomware en hacken werden het best 

geclassificeerd. Registraties van online smaad/laster/belediging en van online iden-

titeitsfraude werden het minst goed voorspeld, maar afhankelijk van het doel van  

de classificatie nog steeds acceptabel. Dit wijst erop dat de beschrijving van cyber-

delicten in de BVH-registraties minder dubbelzinnig is dan de registratie van gedi-

gitaliseerde delicten. Deze bevinding sluit aan bij de ervaringen die werden opge-

daan bij het handmatig classificeren (annoteren) van de BVH-registraties. Hoewel  

de mate van overeenstemming tussen de onderzoekers (uitgedrukt in Cohen’s 

Kappa) ook voor gedigitaliseerde delicten goed tot zeer goed was, bleek deze voor 

registraties betreffende gedigitaliseerde delicten toch iets lager dan voor registraties 

die betrekking hadden op cyberdelicten. 

Belangrijke termen waarom het ML-model registraties als een cyberdelict classifi-

ceerde verwijzen naar de naam van het type delict (bijvoorbeeld ransomware), de 

actie die erbij gepaard gaat (bijvoorbeeld versleutelen) en de gevolgen ervan (bij-

voorbeeld platleggen). De belangrijkste termen waarom het ML-model registraties 

classificeerde als zijnde een gedigitaliseerd delict verwijzen naar de acties die erbij 

hoorden (bijvoorbeeld bedreigen) en het gebruik van digitale middelen (bijvoorbeeld 

WhatsApp of Facebook).  

Het is dus goed mogelijk om met PTM een ML-model te ontwikkelen dat in de BVH-

2016 registraties die betrekking hebben op online delicten accuraat kan classifice-

ren. Dit model classificeert accurater dan een automatische selectieregel op basis 

van trefwoorden (de query) die is gebruikt om registraties te selecteren. Daarbij 

bleek het in ongeveer 50% van de gevallen toch nog om niet-online delicten te 

gaan.  
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Ondanks deze positieve constatering is daarmee nog niet gezegd dat dit model ook 

generaliseert naar andere jaren. Dit heeft onder meer te maken met concept drift, 

het verschijnsel dat features of labels qua betekenis of samenhang veranderen over 

de tijd. Hierop komen we in de discussie terug. 

 

Figuur 6.1 Processtappen ontwikkelen ML-model 

 

 

 Bruikbaarheid PTM om omvangschattingen van registraties van online 6.1.2

criminaliteit te geven 

Onderzoeksvraag 2. In hoeverre is het mogelijk om met PTM een omvangschatting 

te geven van registraties betreffende cyber- en gedigitaliseerde delicten in de 

politieregistratie BVH van 2016? 

  

Antwoord 2. Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om met de door het ML-

model aangewezen registraties van online delicten de omvang te schatten van 

registraties die betrekking hebben op cyber- of gedigitaliseerde criminaliteit. Het 

ML-model is getraind op een selectieve dataset (vanwege class imbalance). Daarom 

moet de standaarddrempelwaarde waarmee wordt bepaald of een registratie een 

online delict is zodanig worden aangepast dat de classificatie leidt tot een represen-

tatieve schatting van de proportionele verdeling van registraties in de populatie. Dit 

kan door gebruik te maken van een willekeurig geselecteerde steekproef van regis -

traties uit de BVH. Deze verdeling kan op zijn beurt weer worden gebruikt om met 

95% zekerheid de absolute aantallen registraties met cyber- en gedigitaliseerde 

criminaliteit te schatten. 

 

Onderzocht is of het uiteindelijke ML-model gebruikt kan worden om omvangschat-

tingen van registraties met online delicten in de BVH-2016 te maken. In figuur 6.2 

worden de processtappen weergegeven. Met het uiteindelijke ML-model bleek het 

mogelijk de registraties van online delicten accuraat te classificeren. Omdat deze 

type delicten, met name de cyberdelicten, weinig voorkomen in de BVH (het class 

imbalance probleem), was het nodig het model te trainen en testen op een selec-

tieve dataset.56 Als het uiteindelijke ML-model direct toegepast zou worden op de 

BVH voor het genereren van omvangschattingen, zou dat leiden tot een vertekende 

schatting van de omvang van online criminaliteit; naar alle waarschijnlijkheid tot 

een onderschatting. Daarom was een aanpassing van de drempelwaarde op de clas-

sificatiescore nodig die bepaalt wanneer een registratie een bepaald type cyber- of 

gedigitaliseerd delict betreft. Daarvoor is gebruikgemaakt van gegevens uit een 

kleine random steekproef (n=1.000) uit de BVH. Van de registraties in deze kleine 

                                                 
56 Zelfs na deze query-selectie waren de meeste categorieën nog s teeds scheef verdeeld. Het zou mogelijk zijn dat 

een op het specifieke label / delict toegespitste query meer bruikbare hits oplevert zodat de data minder scheef 

verdeeld is. Dit weten we niet. 
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willekeurige steekproef is vooraf handmatig vastgesteld welke type(n) online delict 

in de registratie voorkwamen. Deze gegevens zijn gebruikt om de drempelwaarde 

aan te passen, door te kijken naar welke drempelwaarde de waargenomen inciden-

tie in de steekproef zou reproduceren. Daaruit bleek dat de gangbare drempelwaar-

de (>0,5) zou leiden tot naar verhouding meer vals negatieven. Oftewel het zou 

leiden tot een onderschatting van de proportie van registraties betreffende cyber- 

en gedigitaliseerde delicten. Per type online delict afzonderlijk is vervolgens de 

drempelwaarde naar beneden aangepast. De uitzondering hierop was de drempel-

waarde van hacken. Dit komt mogelijk omdat hacken in de train- en testdata relatief 

vaker voorkomt. 

De aangepaste drempelwaarde is gebruikt om de incidentie van registraties van één 

van de acht cyber- of gedigitaliseerde delicten te schatten in een representatieve 

grote steekproef van de BVH. Door gebruik te maken van een grote steekproef 

wordt de instabiliteit van de schattingen op basis van een kleine steekproef gere-

duceerd. Er is een willekeurige steekproef uit de BVH-registratie 2016 getrokken 

(n=99.992; 2,53% van het totale aantal BVH-registraties van ruim 3,9 miljoen). 

Van de registraties in deze grote willekeurige steekproef was vooraf niet bekend om 

wat voor type(n) delict(en) het ging. De voorspelde scores van het uiteindelijke ML-

model met de aangepaste drempelwaarden zijn toegepast om de registraties te 

classificeren. De proportionele verdeling van registraties betreffende typen online 

criminaliteit in de grote steekproef is gebruikt om de incidentie in absolute aantallen 

van registraties met cyber- en gedigitaliseerde delicten in de totale BVH-2016 te 

bepalen. 

In een representatieve steekproef uit de BVH-2016 bleek tussen de 3,38-7,70% van 

de BVH-registraties één of meerdere online delicten te betreffen. Registraties die 

betrekking hebben op cyberdelicten komen veel minder vaak voor dan registraties 

die gedigitaliseerde delicten betreffen (respectievelijk tussen de 0,10%-0,62% en 

3,33-7,41% van het totale aantal registraties in de BVH). Uitgesplitst naar de af-

zonderlijke cyberdelicten, komen registraties van hacken met 0,01%-0,43% het 

meest en van ransomware (0,05-0,25%) het minst vaak voor. Bij de gedigitaliseer-

de delicten komen registraties van online bedreiging met 2,12%-3,87% het meest 

en van online aan- en verkoopfraude met 0,21-1,30% het minst vaak voor.  

Deze proportionele verdeling van de registraties van online-delicten in de grote 

willekeurige steekproef uit de BVH-2016 is vervolgens gegeneraliseerd naar abso-

lute aantallen in de totale BVH-2016. Voor 2016 zijn er in totaal ruim 3,9 miljoen 

registraties in de BVH. Registraties die betrekking hebben op cyberdelicten maken 

daarvan een klein deel uit. Het aantal BVH-registraties betreffende DDoS-aanvallen 

is het kleinst (2.210), gevolgd door ransomware (tussen 1.934-9.787) en registra-

ties betreffende hacken (tussen 395-16.772). De schattingen voor registraties die 

betrekking hebben op gedigitaliseerde delicten, liggen minstens tien keer zo hoog. 

Het aantal geschatte BVH-registraties betreffende online aan- en verkoopfraude is 

het laagst (tussen 8.366-51.302 registraties), registraties betreffende online bedrei-

ging het hoogst (tussen de 83.543-152.682 BVH-registraties).  

Hierbij willen we benadrukken dat de incidentieschattingen betrekking hebben op  

de aantallen registraties waarin het gaat om een cyber- of gedigitaliseerd delict en 

niet het feitelijk aantal delicten zelf. Het is namelijk mogelijk dat in een enkele 

registratie meerdere online delicten zijn geregistreerd. Daardoor kan er overlap  

zijn tussen de verschillende registraties, dat wil zeggen dat een registratie kan zijn 

geclassificeerd als hacken èn als DDoS-aanvallen versturen. Daarnaast bevat de 

BVH niet alleen registraties van delicten maar ook acties genomen door politiemede-

werkers. 

Onder voorwaarden is het ook mogelijk om de classificatie van het model te genera-

liseren naar andere jaren. De omvang van de beperkte steekproef uit jaar X bepaalt 
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de nauwkeurigheid van de schatting in andere jaren. Hoe groter deze omvang hoe 

nauwkeuriger de schatting voor andere jaren. Dit vraagt wel om een controle van de 

classificaties omdat het mogelijk is dat in de loop van de jaren sprake kan zijn van 

concept drift. 

 

Om de kwaliteit en plausibiliteit van de schattingen te kunnen bepalen, zijn de resul-

taten van de schattingen afgezet tegen reeds gepubliceerde statistieken. Nagegaan 

is hoe de schattingen zich verhouden tot meldingen van slachtofferschap van een 

online delict op basis van de veiligheidsmonitor (CBS, 2018b) en tot het aantal door 

de politie geregistreerde misdrijven (Kessels & Visser, 2017). De verwachting was 

dat de schatting van registraties met online delicten welke was gebaseerd op de 

classificatie van het ML-model tussen deze statistieken in ligt. Het aantal geschatte 

BVH-registraties betreffende cyber- of gedigitaliseerde delicten in de BVH-2016 ligt 

enerzijds over het algemeen lager dan het aantal slachtoffers dat melding heeft 

gedaan van slachtofferschap van een online delict in 2016. De uitzondering hierop  

is het aantal geschatte BVH-registraties dat betrekking heeft op online bedreiging. 

Deze schatting bleek beduidend hoger dan het aantal slachtoffers dat melding heeft 

gedaan van slachtofferschap van cyberpesten in 2016. Een mogelijke verklaring is 

dat de vraagstelling over cyberpesten afwijkt van de meldingen van online bedrei-

ging in de BVH-registraties. De vraagstelling in de veiligheidsmonitor van cyberpes-

ten betreft slachtofferschap van treiteren, laster, chantage, afpersen of bedreigen 

via internet. Het is denkbaar dat door de vraagstelling alleen te richten op internet, 

bedreigingen via social media of sms niet worden gerapporteerd. In ons onderzoek 

bleken in registraties die online bedreiging betroffen belangrijke termen ook te ver-

wijzen naar social media (Facebook of WhatsApp) of sms.  

Anderzijds is het aantal geschatte BVH-registraties betreffende cyber- of gedigitali-

seerde delicten bij de meeste delicten groter dan het aantal in 2016 bij de politie 

geregistreerde delicten van vergelijkbare aard. De uitzonderingen hierop vormen 

hacken en online aan- en verkoopfraude. Het 95%-BI van registraties die betrekking 

hebben op deze delicten omvat het aantal door de politie geregistreerde misdrijven 

in 2016. 

 
Figuur 6.2 Processtappen voor omvangschattingen in de BVH-2016 met het 

uiteindelijke ML-model X 

 
 

 Bruikbaarheid PTM om verdachten te identificeren 6.1.3

Onderzoeksvraag 3. In hoeverre is PTM bruikbaar om achtergrondkenmerken van 

(jeugdige) verdachten van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit te identificeren? 

 

Antwoord 3. PTM is bruikbaar om achtergrondkenmerken van verdachten van een 

subset van de cyber- en gedigitaliseerde delicten te identificeren. Om de achter-

grondkenmerken van verdachten te identificeren is een zeer precieze classificering 
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van registraties nodig. Immers voorkomen moet worden dat achtergrondkenmerken 

van verdachten van niet-online delicten worden meegewogen en achtergrondken-

merken van verdachten van online delicten worden gemist. Dit betekent dat er 

strenge eisen aan de criteria voor classificatie door het uiteindelijke ML-model zijn 

gesteld (precision=recall≥0,80). Hierdoor bleek het alleen mogelijk om voor regis-

traties die betrekking hebben op hacken, ransomware en online aan- en verkoop-

fraude de achtergrondkenmerken van verdachten te beschrijven. Omdat in de vrije 

tekst van een registratie meerdere typen delicten tegelijk kunnen worden genoemd 

(bijvoorbeeld tegelijk hacken, ransomware en/of identiteitsfraude), evenals meer-

dere verdachten, is het niet mogelijk gebleken om een uniek delict aan een unieke 

verdachte te koppelen. 

 

Om achtergrondkenmerken van verdachten behorende bij registraties van online 

delicten te kunnen identificeren, is het nodig dat het ML-model zeer precies registra-

ties als zijnde een online delict classificeert. Tevens moeten zo veel mogelijk rele-

vante registraties van online delicten worden gevonden. Immers voorkomen moet 

worden dat achtergrondkenmerken van verdachten van niet-online delicten worden 

meegenomen of dat de kenmerken van verdachten van online delicten worden 

gemist. Daarom is ervoor gekozen de criteria voor modelfit (precision en recall)  

zo streng mogelijk te houden. Er zijn twee varianten onderzocht. Eén waarbij de 

waarde van precision en recall op ≥0,95 werd gesteld, de strenge variant. En één 

waarbij de waarde van beide criteria ≥0,80 is, de minder strenge variant. De pro-

cesstappen (zie figuur 6.3) zijn grotendeels vergelijkbaar met die van de omvang-

schattingen, met uitzondering van het vaststellen van een hoge waarde op deze 

criteria. 

Het ML-model bleek bij de strenge variant niet in staat om registraties als zijnde  

een online delict heel precies te classificeren. Bij de minder strenge variant bleek 

het model in staat registraties van hacken, ransomware en online aan- en verkoop-

fraude zeer precies te classificeren. De precision=recall-waarden van deze drie 

labels waren respectievelijk 0,89, 0,92 en 0,89. De classificatie van de andere on- 

line delicten, en dan met name de gedigitaliseerde delicten, bleek dus minder pre-

cies. Niet alleen het ML-model heeft hiervan last, ook bij het annoteren leidden met 

name registraties van gedigitaliseerde delicten tot lagere maten van overeenstem-

ming. Een mogelijke reden waarom het heel lastig bleek om de registraties van deze 

online delicten heel precies te classificeren, kan zijn dat er bij dit type registraties 

veel ‘ruis’ is rondom de beschrijving van het online feit (weinig tekst over het feit, 

veel tekst over andere niet direct aan het feit gerelateerde zaken).  

Vervolgens zijn op basis van informatie uit een grote representatieve steekproef van 

registraties uit de BVH-2106 de achtergrondkenmerken van de verdachten behoren-

de bij deze type registraties beschreven. Omdat in een enkele registratie meerdere 

typen delicten evenals meerdere verdachten kunnen voorkomen, bleek het niet mo-

gelijk om unieke verdachten aan unieke delicten te koppelen. Wel is het mogelijk 

om de achtergrondkenmerken van verdachten bij een registratie van hacken, ran-

somware of online aan- en verkoopfraude te beschrijven. Uit de beschrijving blijkt 

dat in vergelijking tot het totale aantal registraties in de BVH-2016 bij registraties 

die online aan- of verkoopfraude betreffen relatief vaker en bij registraties die hac-

ken of ransomware betreffen relatief minder vaak een verdachte wordt geregis-

treerd. Als er verdachten zijn geregistreerd, is het gemiddelde aantal verdachten  

in een registratie wel hoger dan in de totale BVH-2016. Verder blijkt dat, evenals  

in het totale aantal registraties in de BVH waarbij een verdachte bekend is, ook in 

registraties van de drie typen online delicten in het merendeel van de registraties 

een mannelijke verdachte aanwezig te zijn (meer dan tweederde), in Nederland 

geboren verdachte te bevatten (meer dan twee derde) en een meerderjarige ver-
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dachte te bevatten (meer dan driekwart). In 11-33% van de registraties van online 

delicten met minimaal één verdachte is sprake van een minderjarige verdachte. 

 

Figuur 6.3 Processtappen voor verdachtenkenmerken bij registraties van 

online delicten op basis van het uiteindelijke ML-model X 
 

 

6.2 Beperkingen 

Hoewel PTM een veelbelovende methode is om registraties van online criminaliteit in 

de politieregistratie te classificeren, signaleren we enkele beperkingen die de bron 

en methode betreffen. 

Ten eerste de bron. Het onderzoek biedt inzicht in de accuraatheid van het classifi-

ceren van BVH-registraties als zijnde een cyber- of gedigitaliseerd delict. Op basis 

daarvan zijn omvangschattingen gemaakt. De omvangschattingen zijn gebaseerd op 

het totaal van de BVH-registraties en niet op het totaal van misdrijven, aangezien 

de laatste een deelverzameling in de BVH-registratie is. De percentages kunnen dan 

ook niet zonder meer gezien worden als percentages van cyber- en gedigitaliseerde 

misdrijven in de BVH. Een tweede beperking van de bron is dat als er bij een regis -

tratie meerdere delicten of slachtoffers worden genoemd van eenzelfde delictsoort 

we met deze classificatiemethode slechts één registratie als cyberdelict signaleren. 

Dit betekent dat tellingen van alle online delicten vooralsnog niet haalbaar is. Een 

derde beperking is dat bij de melding van slachtofferschap van een cyber- of gedi-

gitaliseerd delict slachtoffer en melder ieder hun eigen weergave en interpretatie 

hebben van de feiten. De ervaring en registratie van slachtofferschap van cyber- of 

gedigitaliseerde criminaliteit is daardoor niet altijd even duidelijk. Dit betekent dat 

niet duidelijk is wat de kwaliteit is van het basismateriaal en of dat bruikbaar is voor 

onderzoek. Verder is een beperking dat het onderzoek zich richt op registraties van 

acht typen online delicten terwijl er meerdere typen delicten zijn die online kunnen 

zijn gepleegd. 

Ten tweede de methode. Omdat specifieke cyberdelicten zeer zeldzaam zijn (DDoS-

aanvallen of ransomware) in de politieregistraties was het nodig om een test- en 

traindataset te selecteren op basis van een query. Zelfs na het gebruik van de query 

bleken verschillende online delicten nog zeldzaam. Zo bleken ransomware, DDoS-

aanvallen, online bedreiging, online stalken en online smaad, laster of belediging in 

minder dan 10% van de zaken in de trainingsdata voor te komen. Het schatten van 

zeldzame delicten is lastig omdat een ML-model last heeft van leren op ongebalan-

ceerde data. Data-georiënteerde aanpak van dit probleem, zoals (synthetische) 

over- en/of ondersampling zijn vaak niet afdoende en leiden in gevallen zelfs tot  

een vermindering in performance (Prati, Batista & Silva, 2015). 

Doordat het model geleerd moet worden op een gebiaste steekproef, zal het model 

ook een gebiaste schatting geven van de kans dat een bepaalde zaak een bepaald 

type online delict bevat. Hier moet een correctie op uitgevoerd worden en heeft de 

noodzaak om nog meer data te labelen. 
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Bij de dubbelgelabelde BVH-registraties was bij geen enkel label de overeenstem-

ming tussen de labels 100%. Aangezien één van de assumpties van machine lear-

ning is dat het label geen fouten bevat, kunnen er lichte vertekeningen optreden in 

de voorspelde labels. 

6.3 Discussie en toekomst 

 Discussie 6.3.1

Anno 2018 is het nog niet mogelijk om op basis van de landelijk beschikbare politie-

statistieken inzicht te krijgen in de omvang van cyber- en gedigitaliseerde crimina-

liteit. Dit kan komen omdat het bij de melding van een incident zowel voor slacht-

offer als verbalisant niet altijd duidelijk is of iemand slachtoffer is geworden van een 

online feit. Daarnaast worden met name gedigitaliseerde delicten vooralsnog onder 

de traditionele variant geregistreerd. Als er in de politieregistratie al gestructureerde 

informatie (d.w.z. relatief eenvoudig te kwantificeren gegevens) is dan betreft het 

met name cybercriminaliteit. In de registratie van de BVH kan dit worden afgelezen 

uit de maatschappelijke klasse F90 ‘computervredebreuk’. De registratie daarvan is 

echter ook afhankelijk van de interpretatie van de verbalisant van een melding. 

Door deze werkwijze is niet bekend hoeveel registraties van cyber- of gedigitaliseer-

de criminaliteit bij de politie zijn geregistreerd. Eerder onderzoek laat zien dat in de 

tekstvelden van de politieregistratie meer informatie beschikbaar is over cyber- en 

gedigitaliseerde criminaliteit (Domenie et al., 2009; Leukfeldt et al., 2012; Montoya 

et al., 2013). Een mogelijkheid om deze informatie te ontsluiten is door registraties 

automatisch te selecteren op basis van trefwoorden. Deze methode selecteert ech-

ter ook veel niet online delicten (oplopend tot 3 van de 10 registraties) en vraagt 

om intensieve handmatige controle achteraf waardoor deze niet bruikbaar lijkt om 

periodiek statistieken te bepalen. In dit onderzoek is predictieve textmining toege-

past waarbij met machine learning modellen registraties in de basisvoorziening 

handhaving van de politie zijn geclassificeerd als zijnde een registratie met een 

cyber- of gedigitaliseerd delict. De resultaten laten zien dat PTM goed bruikbaar is 

om accuraat registraties als online delicten te classificeren. En onder voorwaarden 

/is het ook mogelijk om omvangschattingen te geven van registraties van cyber- en 

gedigitaliseerde delicten. Voor het beschrijven van de achtergrondkenmerken van 

de verdachten moesten echter strengere eisen worden gesteld aan de precisie van 

het classificeren en het vinden van relevante registraties. Onder deze eisen bleek 

het model slechts registraties van drie typen online criminaliteit accuraat genoeg te 

kunnen classificeren. 

 

De resultaten roepen verschillende vragen op. 

 

Wat zeggen de schattingen van de incidentie van cyber- en gedigitaliseerde delicten 

in BVH registraties? 

Uit dit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om met een ML-model, specifiek een 

classifier chain met random forests, in de BVH van 2016 accuraat registraties te 

classificeren57 die betrekking hebben op een van de acht online delicten. De ge-

bruikte kwaliteitscriteria (sensitiviteit/specificiteit en de AUC) laten immers hoge 

                                                 
57 Het ML-model is in staat de registraties accuraat te c lassificeren. Ondanks dat hebben de schattingen van de 

inc identie een brede marge. Dit komt omdat er voor de c lassi ficatie een steekproef uit de BHV is getrokken. Bij 

het generaliseren van de resultaten moet dan rekening worden gehouden met een mate van onzekerheid.  
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waarden zien, zowel in de train- en testdata als in de random steekproef. Met een 

aanpassing van de drempelwaarde voor classificatie op basis van een kleine repre-

sentatieve steekproef uit de BVH, was het mogelijk om schattingen te krijgen van 

de incidentie van registraties betreffende een van de acht vormen van online crimi-

naliteit in de BVH-2016. De aanpassing van de drempelwaarde is echter gebaseerd 

op een relatief kleine representatieve sample met bekende labels. Dit betekent dat 

als je opnieuw een steekproef zou trekken je mogelijk andere waarden voor de 

drempelwaarden en dus voor de incidentieproportie zou kunnen krijgen. Daarom 

rapporteren we de schattingen binnen een 95%-BI. Dat betekent dat we met 95% 

zekerheid kunnen zeggen dat nieuwe schattingen binnen deze waarden liggen. Op-

nieuw annoteren van een (grotere) willekeurige steekproef uit de BVH zou de schat-

tingen kunnen preciseren. Desondanks menen we dat de schattingen houtsnijden 

aangezien deze conform verwachtingen tussen het aantal slachtoffers van cyber-

crime dat zegt daarvan melding te hebben gedaan bij politie en het aantal door de 

politie geregistreerde misdrijven liggen. 

Hierbij merken we wel op dat in dit onderzoek de aantallen registraties met online 

criminaliteit zijn geschat en niet de aantallen delicten. Een enkele registratie kan 

namelijk meerdere delicten bevatten die ook nog eens verschillend van aard zijn. Zo 

vonden we in dit onderzoek dat in 2,1% van de registraties die betrekking hebben 

op een online delict sprake is van meerdere typen online delicten. Dit is ook het 

geval bij traditionele geregistreerde misdrijven. Voor de statistieken wordt in dat 

geval ervoor gekozen het zwaarste feit te tellen. Het vraagt nader onderzoek om de 

aantallen feiten van cyber- of gedigitaliseerde delicten in de registraties te weten te 

komen. 

 
Is het model bruikbaar voor trendonderzoek naar registraties van cyber- en gedigi-

taliseerde criminaliteit in andere jaren?  

Met PTM is een ML-model ontwikkeld dat voor de classificaties afhankelijk is van de 

terminologie die in de registraties staat. Als over de jaren heen veranderingen op-

treden in beschrijvingen en termen van specifieke typen delicten (concept drift) dan 

verandert de samenhang van de features met de labels en classificeert het model 

uiteindelijk niet meer accuraat. Met name op het terrein van cybercriminaliteit doen 

zich snel nieuwe ontwikkelingen voor waardoor termen die hiernaar verwijzen (snel 

kunnen) veranderen. Daarnaast kunnen zich wijzigingen voordoen in de wijze van 

registreren van incidenten of acties in de politieregistraties die ook hun weerslag 

hebben op het ML-model. Dergelijke veranderingen kunnen gevolgen hebben voor 

de accuraatheid waarmee het ML-model registraties kan classificeren als een cyber- 

of een gedigitaliseerd delict.  

De inherente flexibiliteit van machine learning modellen maakt dat ze eerder sub-

tiele nieuwe effecten op zullen pikken. Mogelijk dat hierdoor een model relatief snel 

zal moeten worden ge-updated (zie bijv. Hand, 2006). Ook kan het nodig zijn om  

de drempelwaarde voor classificatie te veranderen over de tijd (zie bijv. Sculley et 

al., 2014). In toekomstig onderzoek kan worden nagegaan of dit überhaupt een 

probleem is. 

Om dit mogelijke probleem tegen te gaan, kan het een optie zijn om op een meer 

abstract niveau naar termen te zoeken in de registraties. Bijvoorbeeld, om de train- 

en testdata te selecteren zijn trefwoorden gebruikt. Daarin werden in eerste instan-

tie termen als Wannacry en Petya als afzonderlijke termen voor ransomware mee-

genomen. In een tweede query zijn meer generieke termen gebruikt en bleek de 

selectie van registraties al nauwkeuriger. Het is mogelijk om voor de selectie van  

de selectieve steekproef voor de test- en traindata meer generieke termen op te 

nemen. Hiermee wordt het model getraind op data waarin mogelijk meer tijdsinva-

riante termen aanwezig zijn. Dat zou de houdbaarheid van het model over de tijd 
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kunnen verlengen (daarbij een kleine performanceverlies voor lief te nemen). On-

danks deze optie is het raadzaam om voor enkele andere jaren ook het model te 

trainen en testen op een geannoteerde dataset. Dit kan steekproefsgewijs. 

 

Hoewel veelbelovend, is het nog wel onzeker of dat het ontwikkelde model direct toe 

te passen is op BVH-registraties in andere jaren. Hierboven werd al aangegeven dat, 

onder meer vanwege concept drift en veranderingen in registraties in de bron, bij 

onderzoek naar trends het ML-model zal moeten worden geupdated. Dit betekent 

dat een selectie van registraties uit andere jaren ook handmatig zullen moeten 

voorzien van labels (annoteren). Dit is een arbeidsintensieve klus, maar als dit  

door getrainde onderzoekers met kennis van het domein wordt gedaan kan dit  

wel betrouwbaar en valide gebeuren. Het alternatief is dat in de politiepraktijk de 

registratie van cyber- en gedigitaliseerde delicten in de BVH wordt verbeterd door 

bijvoorbeeld extra invulmogelijkheden toe te voegen bij het maatschappelijke -klas-

seveld (welke niet afdoende wordt gebruikt). Dit vraagt echter ook om verbeteren 

van kennis over cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit bij verbalisanten die de ge-

gevens in BVH registreren. Het risico hiervan is dat verbalisanten vanwege verschil 

in kennis de gegevens niet hetzelfde zullen registreren en dat bedreigt de betrouw-

baarheid en validiteit van de gegevens. Daarbij komt dat het vooralsnog ook niet 

duidelijk is of dit type investeringen in de registratie ook leiden tot nauwkeuriger 

schattingen van cyber- en gedigitaliseerde delicten. Ten behoeve van trendonder-

zoek zullen de kosten en baten van beide opties tegen elkaar moeten worden 

afgewogen. 

 
Hoe bruikbaar zijn de hier ontwikkelde ML-modellen nu voor de praktijk en beleid?  

We stippen enkele punten aan.  

 

1 Het ML-model is beter in staat registraties van cyber- dan registraties van gedigi-

taliseerde delicten te classificeren. 

In dit onderzoek zijn registraties die betrekking hebben op cyberdelicten onderschei-

den van registraties die betrekking hebben op gedigitaliseerde delicten. Het bleek 

dat het ML-model meer moeite hadden met het correct classificeren van registraties 

betreffende gedigitaliseerde delicten dan cyberdelicten. Echter ook getrainde onder-

zoekers bleken hiermee meer moeite te hebben. Het is dus kennelijk niet zo eendui-

dig om op basis van een registratie in de BVH een incident bijvoorbeeld te duiden 

als zijnde online bedreiging of als offline bedreiging. Dit zou voor een belangrijk  

deel kunnen komen omdat de registraties van dit type feiten ook veel ‘ruis’ omvat-

ten over zaken die niet direct aan het feit zijn gerelateerd (hoewel mogelijk wel 

relevant voor de zaak zelf). Ook is de werkelijkheid waarin dergelijke feiten worden 

gepleegd niet eenduidig en zullen in de praktijk in een feitencomplex zowel feiten 

met als zonder ICT worden gepleegd. Het zou kunnen dat reeds aanwezige gestruc-

tureerde informatie in de BVH hierbij behulpzaam kan zijn. Dat vraagt nader onder-

zoek.  

 

2 Een query met steekwoorden leidt tot misclassificatie 

Een manier om documenten te selecteren in databases is gebruik te maken van een 

selectieregel met trefwoorden (een query). Zo is in de politiepraktijk een query ont-

wikkeld waarmee in registraties naar cybercriminaliteit kan worden gezocht. Een 

beperking van een query is dat dit ook kan leiden tot veel vals positieven, omdat 

bijvoorbeeld een bepaald trefwoord wel voorkomt in een registratie maar het uitein-

delijk helemaal niet om het bepaalde cyberdelict gaat. Zeker wanneer er ook tref-

woorden worden gebruikt om gedigitaliseerde delicten te zoeken, neemt de kans  

op misclassificatie toe onder meer omdat dergelijke beschrijvingen dubbelzinnig 
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kunnen zijn (was de bedreiging nu online, offline of beide?). In ons onderzoek 

vonden we bijvoorbeeld dat in de data op basis van de query in 50% van de regis-

traties sprake was van een offline delict in plaatst van een online delict. Ook bleek 

het nodig om de drempel van de standaardbeslisregel voor classificatie bij een ML-

model (de drempelwaarde >0,5) sterk (meestal) naar beneden bij te stellen, wat 

wijst op een overschatting van registraties door het model die uiteindelijk geen 

online delict betreffen. Dit gold sterker voor de registraties betreffende een gedigi-

taliseerd delict dan een cyberdelict. Een query is daarmee onvoldoende accuraat om 

registraties van gedigitaliseerde delicten te classificeren zodat daarmee vervolgens 

de omvang kan worden geschat. Het voordeel van het hier ontwikkelde ML-model is 

dat deze accurater is in het classificeren van registraties met cyber- en gedigitali-

seerde delicten dan een query op basis van trefwoorden. Wel vragen de classifica-

ties door het ML-model dan nog om controle achteraf. Het ML-model zou voor de 

praktijk mogelijk als een voorsorteer-tool kunnen worden gebruikt. De registraties 

waar het model minder zeker over is (wat tot uitdrukking komt in een lage classifi-

catiescore) zouden handmatig kunnen worden nagelopen. 

 

3 Termen scoren bij melding incident of actie in BVH-registratie? 

De belangrijkste termen waarom het ML-model een specifieke registratie in een 

bepaalde categorie van cyberdelicten classificeert, verwijzen naar de naam van het 

type delict (bijvoorbeeld bij hacken de unigram ‘hacken’); naar acties die gepaard 

gaan bij dat type delict (bijvoorbeeld bij ransomware de bigram ‘bestand-versleu-

telen’ en bij DDoS de unigram ‘aanval’); of naar de gevolgen van het delict (bij-

voorbeeld bij DDoS de unigram ‘platleggen’). De belangrijke termen waarom het 

ML-model een specifieke registratie in een bepaalde categorie van gedigitaliseerde 

delicten classificeert betreffen termen die verwijzen naar acties die behoren bij het 

type delict zelf. Ook gaat het om termen die verwijzen naar het digitale middel dat 

wordt gebruikt (een sociaal media medium, of een website of webwinkel). 

Dat specifieke termen of combinaties van termen zo relevant zijn voor het classifi-

ceren van registraties van online delicten, zou kunnen suggereren dat bij de regis-

tratie van een incident of actie in de BVH het scoren van dergelijk typische termen 

al een belangrijke stap is in de richting van het classificeren van registraties van 

cyber- en gedigitaliseerde delicten. Er zijn echter redenen dat dit mogelijk niet zou 

werken. Ten eerste vinden we alleen in deze dataset over 2016 dat deze termen 

relevant zijn bij de classificatie. Het is niet zeker of dat in andere jaren of andere 

registraties ook het geval is (zie de discussie over ‘concept drift’). Ten tweede 

komen deze termen naar voren op basis van een multivariate analyse waarbij ook 

rekening is gehouden met allerlei interacties tussen de uni- en bigrammen. Dit is 

met een registratie van enkele trefwoorden niet te verbeteren.  

 Toekomstig onderzoek 6.3.2

Verbeteren van het classificeren 

Om tot een zo goed mogelijke classificatie van de tekstdocumenten te komen zijn in 

dit onderzoek verschillende klassen van features gebruikt. Gangbaar in textmining 

zijn de zogenoemde N-grams op basis van lexicografische kenmerken (woordken-

merken). Uit dit onderzoek bleek dat op zowel bivariaat als multivariaat niveau de 

uni- en bigrammen van lexicografische kenmerken van belang waren in het correct 

classificeren en de andere featureklassen niets toevoegden. Anders gezegd, met 

name combinaties van enkelvoudige woorden (‘hacken’, ‘ransomware’, ‘binnendrin-

gen’, ‘facebook’, ‘whatsapp’) en combinaties van twee woorden (‘bedreigen – be-

richt’, ‘online zetten’) bleken van belang bij het classificeren van de documenten.  

Bij registraties betreffende cyberdelicten verwezen belangrijke termen naar de 
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naam van het type delict, naar acties die daarbij gepaard gaan of naar de gevo- 

lgen ervan. Bij registraties betreffende gedigitaliseerde delicten verwezen de be-

langrijke termen naar het type delict en het digitale middel dat wordt ingezet. Ver-

volgonderzoek moet uitwijzen of bij textmining in politie- of justitiële gegevens 

alleen de lexicografische gegevens relevant zijn of dat ook andere featureklas- 

sen van belang zijn. Een mogelijke uitbreiding voor het door ontwikkelen van het 

classificatiemodel is het gebruik van T-scan (Pander Maat et al., 2014). Dit is een 

linguïstische softwaretool voor de analyse van Nederlandse teksten die 300 features 

kan construeren die indicatoren zijn voor onder andere de diversiteit, complexiteit, 

coherentie en concreetheid van de tekst. Wellicht kunnen deze features ook bij-

dragen aan de accurate classificatie van verschillende typen cybercrime. 

In dit onderzoek is de gehele featureset aan de modellen aangeboden en is met 

embedded methoden voor de selectie van de belangrijkste features gezorgd. Een 

andere mogelijkheid om het aantal features terug te brengen is het gebruik van 

dimensiereductiemethoden. Deze techniek zou ervoor kunnen zorgen dat de voor-

spelkracht van modellen nog beter wordt. Tekstvariabelen bevatten namelijk van 

nature meer ruis en dimensiereductiemethoden zorgen ervoor dat de originele 

variabelen worden getransformeerd (lineair of nonlineair) tot een lager aantal 

composiete (samengestelde) variabelen waarbij de alleen de belangrijkste varia - 

tie behouden wordt. Voorbeelden van deze methoden zijn Word2Vec (Mikolov et  

al., 2013), Doc2Vec (Le & Mikolov, 2014) en latent semantic analysis (LSA, Lan-

dauer, Foltz & Laham, 1998). Een bijkomend voordeel van een dergelijke pre -pro-

cessing van de data is dat er minder features zijn en er dus minder geheugen en 

rekentijd nodig is voor de classificatiealgoritmen, waardoor de keuze voor algorit-

men wellicht veel breder wordt en er dus meer varianten met elkaar vergeleken  

kan worden. 

Tot slot, in dit onderzoek is alleen gebruikgemaakt van de ongestructureerde in-

formatie die in BVH aanwezig is. Er wordt echter ook gestructureerde informatie 

over incidenten, zoals de maatschappelijke klasse, in de BVH geregistreerd. Het is 

de moeite waard om in toekomstig onderzoek te kijken in hoeverre het combineren 

van gestructureerde en ongestructureerde data leidt tot verbetering van de classifi-

caties van het ML-model. Dit zou bijvoorbeeld de classificatie van gedigitaliseerde 

delicten kunnen verbeteren. 

 

Bruikbaarheid van het ML-model voor trendonderzoek 

Het huidige ML-model om registraties van online delicten in de BVH te classificeren 

is ontwikkeld op de BVH-2016. De vraag is in hoeverre het model bruikbaar is om 

trends in bij de politie geregistreerde cyber- en gedigitaliseerde delicten te onder-

zoeken? Om de veelbelovendheid van het toepassen van textmining in politieregis-

traties beter te kunnen beoordelen zal het herhaald moeten worden op een ander 

jaar en gekeken moeten worden in hoeverre de voorspellingen generaliseren naar 

registraties in de BVH in andere jaren. Er zijn, voor zover we nu zien, enkele aan-

dachtspunten waarmee rekening dient te worden gehouden om de methode voor 

trendonderzoek te kunnen gebruiken. 

Een eerste aandachtspunt is eerder genoemd en betreft het mogelijke probleem van 

concept drift. Doordat het fenomeen van online criminaliteit over de tijd verandert 

zal ook de terminologie in de beschrijvingen van de slachtofferervaringen die wor-

den gemeld de politie veranderen. Indien men PTM wil toepassen voor toekomstig 

monitoren, is het waarschijnlijk wel nodig het model regelmatig te updaten.  

Een tweede aandachtspunt betreft veranderingen in de wijze van registreren in  

de brondata. In de BVH-2016 kunnen onder een unieke registratie meerdere delic-

ten worden geregistreerd. Omdat dit in de huidige politiepraktijk een onwenselijke 

situatie is, zou vanaf zomer 2018 in de BVH ieder delict een eigen unieke registra- 
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tie krijgen. Dit betekent een trendbreuk met de eerdere registraties.58 Deze veran-

derende werkwijze heeft weliswaar gevolgen voor de bruikbaarheid van het hier 

ontwikkelde ML-model, maar deze kunnen gunstig zijn. Immers we vonden dat in 

registraties meerdere typen delicten kunnen voorkomen waardoor het niet mogelijk 

is kenmerken van unieke verdachten te relateren aan unieke delicten. In geval ieder 

uniek delict een aparte registratie krijgt zouden deze mogelijkheden wel kunnen 

ontstaan. 

Verder wordt bij de politie ook gewerkt aan het verbeteren van de registratie van 

cybercriminaliteit. Zo wordt ingezet op een verbeterde invulling van de maatschap-

pelijke klasse ‘cybercrime’ bij het registreren van een incident of actie. Hie rmee kan 

de registratie van met name cyber criminaliteit verbeteren. Dit betekent echter ook 

voor de politiepraktijk dat de kennis over wat onder cybercrime valt, up to date zal 

moeten worden gehouden. Verder betekent dit niet dat de registratie van gedigitali-

seerde delicten verbetert. Deze type delicten worden nog steeds onder de maat-

schappelijke klassen geregistreerd als de offline feiten. 
Een laatste aandachtspunt is dat het voor het kunnen monitoren van ontwikkelingen 

van belang is dat een continue levering van de brondata is gegarandeerd. Dit vraagt 

nader onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen voor een dergelijke infra-

structuur. 

6.4 Conclusie 

Uit dit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om met PTM een ML-model te ontwikke-

len dat accuraat registraties van cyber- en gedigitaliseerde delicten in de BVH kan 

classificeren. Wel zijn er afhankelijk van het doel van het onderzoek specifieke 

voorwaarden voor het gebruik van textmining. In dit onderzoek zijn twee doelen 

voor de toepassing van PTM in politieregistraties onderzocht. Ten eerste was het 

doel om op basis van het ML-model schattingen te geven van de incidentie van 

politieregistraties van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit in de BVH-2016. Een 

belangrijke voorwaarde om dit doel te bereiken is dat vooraf een voldoende grote 

representatieve steekproef uit de totale BVH wordt getrokken waarvan vooraf de 

registraties worden gelabeld. De grote van de steekproef bepaalt de zekerheid 

waarmee uitspraken kunnen worden gedaan over de omvang van registraties met 

cyber en gedigitaliseerde criminaliteit. Met 95% zekerheid zijn schattingen gemaakt 

van de omvang van registraties betreffende drie typen cybercriminaliteit en vijf 

typen gedigitaliseerde criminaliteit. De schattingen gebaseerd op de classificaties 

van het ML-model zijn accurater dan als deze schattingen zouden zijn gebaseerd op 

het selecteren van registraties met trefwoorden. Deze schattingen op basis van de 

machine-learningclassificatie bieden beter inzicht in de mate waarin deze typen 

online criminaliteit voorkomen in de politieregistraties dan blijkt uit slachtofferschap-

enquêtes of uit de databases van geregistreerde misdrijven.  

Het tweede doel was achtergrondkenmerken van bekende verdachten bij de politie-

registraties van cyber- en gedigitaliseerde delicten te beschrijven. Om achtergrond-

kenmerken van verdachten bij een registratie van online delicten te beschrijven 

moeten hogere eisen worden gesteld aan de precisie van de classificatie van indi-

viduele registraties en moeten ook zoveel als mogelijk relevante registraties met 

online delicten worden gevonden. Er zijn strenge eisen gesteld aan deze precisie 

                                                 
58 Welke gevolgen een dergelijke trendbreuk heeft is vooralsnog onduidelijk. Hoewel die zich natuurlijk wel laten 

raden. Het is namelijk denkbaar dat een afzonderlijke telling bij inname van zaken leidt tot meer geregistreerde 

c riminaliteit. 
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(precision=recall≥0,80). Gegeven deze strenge eisen was het model alleen in staat 

registraties van hacken, ransomware en online aan- en verkoopfraude voldoende 

accuraat te classificeren. Omdat in een enkele registratie meerdere typen delicten 

kunnen voorkomen bleek het niet mogelijk kenmerken van unieke verdachten aan 

unieke delicten die voorkomen in de losse tekst te koppelen. 

We verwachten dat het huidige ML-model bruikbaar is voor trendonderzoek, hoe- 

wel daarvoor nog wel nader onderzoek nodig is. Door mogelijke concept drift en 

veranderingen in de registratiebron is het van belang het model ook voor andere 

jaren te updaten. Of dit wenselijk is, is afhankelijk van de afweging van de kosten 

en baten. In de politiepraktijk zijn immers al wel veranderingen gaande om de 

gestructureerde registratie van cybercriminaliteit in de BVH te verbeteren. Deze 

potentiële verbeteringen betreffen vooralsnog niet de registratie van gedigitaliseer-

de delicten. 
Tot slot, PTM is ook eerder al een veelbelovende methode gebleken voor het clas-

sificeren van (online delicten in de) politiegegevens (Brandenburg, 2017). De tech-

niek lijkt daarmee bruikbaar voor ander onderzoek in het justitiële domein waarbij 

classificatie van grote hoeveelheden gegevens nodig is omdat enkel ongestructu-

reerde gegevens (bijv. dossiers) beschikbaar zijn. Uiteraard betekent dit wel dat 

voor iedere vraag een eigen ML-model moet worden ontwikkeld. 
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Brief summary 

Predictive textmining for cyber and digitized crime in police 
registrations 

Goal 

In this study, a machine learning (ML) model was developed to classify police rec-

ords in the Basis Voorziening Handhaving (BVH; the policy database that contains 

information on incidents reported to the police) that relate to cyber- or digitized 

crime. With that ML-model the extent of online crime in the BVH registration of 2016 

is estimated. The background characteristics of linked suspects in these registrations 

of cyber and digitized crime have also been described. The research focused on reg-

istrations of three types of cybercrime (hacking, ransomware and DDoS attacks) 

and five types of digitized crime (online threats, stalking, online libel / slander / in-

sult, online identity fraud and online buying and selling fraud). 

 

Method 

A ML-model has been developed that, on the basis of the texts in the BVH-2016 

registration, is able to classify registrations in which one or more of the eight types 

of online crime are involved. The model has been trained and tested on a sample of 

registrations from the BVH. Subsequently, a large random sample of registrations 

from the BVH 2016 was used to estimate the total size of the registrations with the 

three cyber and the five digitized offenses and to describe characteristics of sus-

pects involved in the registrations. 
 

Results 

 It is possible to develop a ML-model that accurately (precisely) classifies registra-

tions concerning cyber and digitized crime in the BVH of the police for the year 

2016. 

 Based on a random sample from the BVH-2016 it is possible to estimate the reg-

istrations of eight types of online crime with a 95% confidence interval (i.e. quan-

tification). In 2016 there were, with 95% confidence, between the 3,946-24,625 

registrations relating to cybercrime and between 131,569-292,538 registrations 

relating to digitized crime. Because the data were based on a random sample and 

registrations of cybercrime were relatively rarer than registrations of digitized 

crime, the estimate of the first group was less accurate than that of the second 

group of offenses. These estimates were between the number of reports to the 

police of victimization of cybercrime and the number of crimes registered by the 

police. 

 In order to describe background characteristics of suspects in online crime regis-

trations, a very precise individual classification was required whereby all relevant 

registrations were also found (i.e. both high precision and recall). After all, it 

must be prevented that characteristics of suspects who are not related to online 

crime are counted and characteristics of suspects who do concern online crime 

are missed. Therefore, strict requirements must be set for this classification. The 

ML model was able to classify only registrations of hacking, ransomware and on-

line purchase and sale fraud to a sufficient degree. The proportion of registrations 

in the BVH-2016 sample with these types of offenses was very low (less than 1% 

of the registrations). 
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 The percentage of registrations of online offenses that had at least 1 suspect was 

lower for hacking and ransomware. For online purchase and sale fraud this per-

centage was higher than for the total number of registrations in the sample from 

the BVH-2016 (in 19%, respectively, 25 %, 60% and 42% of the registrations 

were at least one suspect). If there was a known suspect, the average number  

of suspects per registration for the online offenses is higher than for the total 

number of registrations of an offense with at least one suspect. For registrations 

concerning hacking, ransomware and online purchase / sales fraud with at least 

one suspect, the majority of the suspects are male and were born in the Nether-

lands. Of the registrations with at least one suspect the suspect was in 11%-33% 

a minor (hacking had the lowest and ransomware the highest percentage). How-

ever, these percentages were based very small numbers. 

 

Conclusion 

The results of this research showed that predictive textmining (PTM) is useful  

for accurately classifying registrations such as (one or more of the eight) online 

offenses. And under certain conditions, it is also possible to give estimates of the 

numbers of registrations concerning cyber and digitized offenses in the BVH-2016 

within a 95% confidence interval. Because strict requirements have to be imposed 

on the precision of classifying to describe background characteristics of suspects, 

the model proved to be able to classify only registrations of hacking, ransomware 

and online purchase and sale fraud sufficiently accurately. We expect the developed 

ML model to be useful for trend research, but further research is needed. Due to 

expected changes in the appearance of cybercrime and changes in the (quality of 

the) registration source, it is necessary to update the model for other years. 
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Bijlage 2 Query’s 

Query 1 

 

(hack% | gehack% | cracken | cracking | computervredebreuk | {computer 

vredebreuk} | {computer vrede breuk} | computercriminaliteit | {computer 

criminaliteit} | computerfraude | {computer fraude} | sql | blackhat | {black hat} | 

greyhat | {grey hat} | grayhat | {gray hat} | whitehat | {white hat} | usbthief | 

{usb thief} | cherrypicker | {cherry picker} | duqu | roqueware | rogueware | 

softwarerobots | botnet | {bot net} | antivirus | virus | {anti virus} | virussen | 

virusen | defaced | defacing | facing | cyber% | credit | credits | %__ware | 

titaniumstresser | {titanium stresser} | rootkit | {root kit} | trojan | trojans | 

trojaan | trojaans | keylogger | keyloggen | {key logger} | pharming | farming | 

server | inlog% | ingelog% | wachtwoord | password | gebruikersnaam | username 

| bitcoin | bitcoins | cryptolocker | versleutel | versleutelt | versleuteld | 

versleuteled | versleutelen | versleutelde | encr_pt | decr_pt | encr_pted | 

decr_pted | encr_ptoraas | cr_ptografie | cr_ptography | cr_ptografisch | 

cr_ptografische | vergrendel | vergrendelt | vergrendeld | vergrendeled | 

vergrendelen | vergrendelde | blackmail | coinvault | locky | crowti | nemucod | 

keranger | urausy | currency | exploit | angler | nuclear | rig | magnitude | neutrino 

| {sweet orange} | fiesta | sundown | blackhole | wateringhole | {watering hole} | 

jailbreak | {jail break} | acedeceiver | flash | flashplayer | {flash player} | {zero 

days} | zeroday | {zero day} | remote | wannacry | {wanna cry} | ddos% | 

geddos% | {d dos} | didos | denial | {denial of service} | dedos | {de dos} | 

verstikkingsaanval | amplificatieaanval | forkbomb | forkbom | {fork bomb} | {fork 

bom} | wabbit | ransom% | proxy | proxyserver | proxyservice | {proxy server} | 

{proxy service} | fishing | fisjing | fishjing | phising | phisjing | pfishing | vishing | 

visjing | spo_fen | spo_fing | spo_phing | spo_phen | internetoplichting | {internet 

oplichting} | LMIO)  

 

OR  

 

((dreig% | bedreig% | afdreig% | afpers% | identiteitsfraude | {identiteits fraude} | 

identiteitfraude | {identiteit fraude} | identiteitsdiefstal | {identiteits diefstal} | 

{valse identiteit} | {gestolen identiteit} | {persoonsgegevens vervalst} | 

aankoopfraude | verkoopfraude | fraude | oplichting | opgelicht | bedrog | bedrogen 

| verkocht | gekocht | {niet geleverd} | {nooit geleverd} | {niet betaald} | {nooit 

betaald} | {valse loterij} | {valse boete} | {nep boete} | {valse facturen} | {nep 

facturen} | {valse factuur} | {nep factuur} | neprekening | {nep rekening} | 

verkoopsite_ | marktplaats | spionage | sabotage | gesaboteerd | gesabooteerd | 

gesabotteerd | gesabotteerd | gijzel | gijzelen | gijzelt | gegijzelt | gegijzeld | 

gegijzelde | gegijzelden | chantage | chanteren | gechanteerd | afdwing% | {vragen 

geld} | {geld vragen} | {boete betalen} | %aanval)  

 

AND  

 

(whatsapp | whatsap | whatsappen | gewhatsappt | whatsappte | whatsapte | 

{whats ap} | {whats app} | {whats appen} | chat% | gechat% | twitter | tweet | 

facebo_k | facebo_ken | gefacebo_kt | {face book} | {face boek} | instagram | 

{insta gram} | snapchat | {snap chat} | 4chan | {4 chan} | fourchan | {four chan} 

| skype | pinterest | pintrest | wechat | {we chat} | {ask.fm} | askfm | {ask fm} | 
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dumpert | dumperd | messenger | msp | moviestarplanet | {movie star planet} | 

habbo | gosupermodel | {go super model} | {go supermodel} | youtube | {you 

tube} | momio | momioo | moomio | moomioo | minecraft | {mine craft} | tinder | 

tindr | grindr | warcraft | {war craft} | linkedin | {linked in} | linktin | {linkt in} | 

linkdin | {linkd in} | tumbler | tumblr | blogspot | {blog spot} | spotify | spotifie | 

hyves | sugababes | {suga babes} | ping | partyflock | {party flock} | partypeep | 

partypeeps | {party peeps} | {party peeps} | google_ | googleplus | {google plus} 

| foursquare | {four square} | 4square | {4 square} | marktplaats | {markt plaats} 

| speurders | ebay | {e bay} | amazon | xbox | xboxen | xboxte | xboxde | xboxten 

| xboxden | gexboxt | gexboxte | gexboxten | gexboxden | {x box} | microsoft | 

ps3 | {ps 3} | ps4 | {ps 4} | playstation | {play station} | wii% | nintendo | 

webwinkel | gmail | hotmail | socialmedia | {social media} | socialemedia | {sociale 

media} | online | {on line} | digitaal | digitale | digitalen | cyber% | {PC} | 

computer | computers | gecomputerd | gecomputert | computeren | {personal 

computer} | imac | ipad | ipod | iphone | android | samsung | telefoon | gsm | 

smartphone | {smart phone} | mobiel | mobieltje | {mobiele telefoon} | internet | 

internette | internetten | geinternet | {inter net} | %site | inlog% | ingelog% | sms 

| smste | smsen | gesmst | gesmsd | gesmsdt | imessage | apps | appen | geappt | 

mailen | gemaild | gemailt| gemailed | foto | fotos | {foto's} | fotograferen | video | 

videos | {video's} | film | films | filmen | filmt | webcam | webcams | webcammen | 

webcamt | webcamde | gewebcamd | gewebcamt | game | gaming | game_ | 

ipadres | {ip adres} | %account | %accounts | %profiel | doxen | doxing | doxt | 

screenshot | screensthots | proxy | proxyserver | proxyservice | {proxy server} | 

{proxy service} | vpn | {virtual private network} | nicknaam | niknaam | nickname 

| nicknames | nicknamen | {nick namen} | {online handelsplaats}))  

 
Query 2 

 

(hack% | gehack% | computervredebreuk | {computer vredebreuk} | {computer 

vrede breuk} | computercriminaliteit | {computer criminaliteit} | computerfraude | 

{computer fraude} | botnet | {bot net} | antivirus | virus | {anti virus} | virussen | 

virusen | defaced | defacing | facing | cyber% | %__ware | trojan | trojans | trojaan 

| trojaans | keylogger | keyloggen | {key logger} | wachtwoord | password | bitcoin 

| bitcoins | versleutel | versleutelt | versleuteld | versleuteled | versleutelen | 

versleutelde | ddos% | geddos% | {d dos} | ransom% | proxy | proxyserver | 

proxyservice | {proxy server} | {proxy service} | ipadres | {ip adres} | 

computerbestanden | {geautomatiseerd werk} | fishing | fisjing | fishjing | phising | 

phisjing | pfishing | vishing | visjing | spo_fen | spo_fing | spo_phing | spo_phen | 

internetoplichting | {internet oplichting} | marktplaatsoplichting | LMIO)  

 

OR  

 

((dreig% | bedreig% | afdreig% | afpers% | stalk% | identiteitsfraude | {identiteits 

fraude} | identiteitfraude | {identiteit fraude} | identiteitsdiefstal | {identiteits 

diefstal} | {valse identiteit} | {gestolen identiteit} | aankoopfraude | verkoopfraude 

| fraude | oplichting | opgelicht | {niet geleverd} | {nooit geleverd} | {niet 

opgestuurd} | {nooit opgestuurd} | {niet betaald} | {nooit betaald} | sabotage | 

gesaboteerd | gesabooteerd | gesabotteerd | gesabotteerd | gijzel | gijzelen | gijzelt 

| gegijzelt | gegijzeld | gegijzelde | gegijzelden | platleggen | blokkeren | 

geblokkeerd | chantage | chanteren | gechanteerd |gechanteerd)  

 

AND  
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(whatsapp | whatsap | whatsappen | gewhatsappt | whatsappte | whatsapte| chat% 

| gechat%| twitter | tweet | getweet | facebo_k | facebo_ken | gefacebo_kt | {face 

book} | {face boek}| instagram | {insta gram}| snapchat | {snap chat}| skype | 

dumperd | dumpert | messenger | youtube | {you tube} | linkedin | {linked in} | 

linktin | {linkt in} | linkdin | {linkd in} | hyves | google_ | googleplus | {google 

plus} | webwinkel | webshop | marktplaats | {markt plaats} | speurders | ebay | {e 

bay} | amazon | microsoft | gmail | hotmail | socialmedia | {social media} | 

socialemedia | {sociale media} | online | {on line} | digitaal | digitale | digitalen | 

cyber% | internet | internette | internetten | geinternet | {inter net} | %site | sms | 

smste | smsen | gesmst | gesmsd | gesmsdt | imessage | apps | appen | geappt | 

webcam | webcams | webcammen | webcamt | webcamde | gewebcamd | 

gewebcamt | ipadres | {ip adres} | %account | %accounts | screenshot | 

screensthots | nicknaam | niknaam | nickname | nicknames | nicknamen | {nick 

namen} | gebruikersnaam | username)) 
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Bijlage 3 Criteria online delicten 

Tabel B3.1 Criteria online delicten 

Hacken 

O ngeautoriseerd toegang tot ICT; inloggen op een computer, websi te, e-mailaccount, (sociale) netwerksite of 

(online) smartphone applicaties zonder toestemming (MZJ + Leukfeldt et al., 2009). Met behulp van ICT wacht-

woorden of gegevens veranderen of misbruiken (bijvoorbeeld ongeautoriseerd gebruikmaken van een wachtwoord) 

zonder toestemming (MZJ + Leukfeldt et al., 2009). 

Ransomware 

C omputerbestanden (computers, informatiesystemen, websites) gijzelen/versleutelen met behulp van software die 

pas  na betaling of ander soortige tegenpresentatie worden vrijgegeven (THTC; Bernaards et al., 2012). 

Het plegen van DDoS-aanvallen 

Een actie waarbij een computer, een systeem of telecommunicatienetwerk (bijvoorbeeld een website of mailserver) 

opzettelijk overbelast wordt en niet meer beschikbaar/bereikbaar is (THTC; Bernaards et al., 2012). 

O nline bedreiging 

Dreigementen van fysieke aard via online medium, zoals via e-mail, website(s) en sociale media (hieronder vallen 

ook smartphone applicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van het internet, zoals WhatsApp of Snapchat), richting 

persoon en/of goederen (MZJ + V an der der Heijden et al., 2017). 

O nline stalken 

Wederrechtelijk s telselmatig opzettelijk inbreuk maken op een ander zijn/haar persoonlijke levenssfeer met het 

oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te  dulden dan wel vrees aan te jagen. 

O nline smaad/laster/belediging 

Het via ICT uitvoeren en/of bedreigen met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim, laster of belediging. 

Smaad wordt gedefinieerd als opzettelijk iemands eer of goede naam aanranden, door telastlegging van een bepaald 

feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven. Laster wordt gedefinieerd als smaad waarbij 

sprake is van onwaarheden. Van belediging wordt gesproken wanneer er met opzet kwaad over iemand wordt 

gesproken, zonder dat er sprake is van smaad. 

O nline identiteitsfraude 

Het via ICT s telen van persoonsgegevens (bijvoorbeeld door phishing, keyloggers of spyware) (Leukfeldt et al., 

2009). Het c reëren van een fictieve identiteit middels ICT (Leukfeldt et al., 2009). Het onrechtmatig gebruikmaken 

van persoonsgegevens op internet (THTC; Bernaards et al., 2012). 

O nline aan- en/of verkoopfraude 

Iets verkocht via internet, het geld gekregen van de koper, maar het artikel nooit opgestuurd (MZJ). Iets gekocht en 

ontvangen via internet, maar nooit betaald (MZJ). Dit geldt ook als het product niet wordt geleverd zoals 

afgesproken. 
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Bijlage 4 Annotatietool 

Bij het annoteren van de registraties werd gebruikgemaakt van een interface, waar 

in de codeurs voor elk van de registraties konden aangeven of een of meerdere van 

de beoogde delicten in de registratie voorkwamen. De huidige interface is tot stand 

gekomen in samenspraak met de eindgebruikers, teneinde maximaal gebruikers-

gemak te realiseren. 

 

Figuur B4.1 Schermafbeelding annotatietool 
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Bijlage 5 Tools ter bewerking van tekstuele data 

Om primaire teksten geschikt te maken voor geautomatiseerde verwerking en 

machine-learning dienen de ongestructureerde tekstuele gegevens te worden om-

gezet naar een vorm van waaruit teksteigenschappen (i.e., features) kunnen wor-

den geëxtraheerd. Welke bewerkingsstappen exact noodzakelijk zijn hangt sterk af 

van de wijze waarop de primaire documenten worden aangeleverd, alsmede van de 

beoogde features. 

In de meeste gevallen worden de tekstuele gegevens teruggebracht tot primaire 

analyse-eenheden (tokens), die vervolgens worden ontdaan van semantische, 

morfologische en syntactische kenmerken. De resulterende ‘vormvrije’ woordstam-

men of lemmata kunnen vervolgens worden gebruikt als features in een machine-

learning onderzoeksprocedure. Soms volstaat een zuiver lexicografische benadering 

niet en zijn additionele databewerkingsstappen. Een veel voorkomende aanvullende 

stap is om van elk token niet alleen het lemma te gebruiken, maar ook de syntacti-

sche en morfologische eigenschappen. Zo kan tegenwoordig met specialistische 

parsers worden vastgesteld wat het woordsoort van een token is  (part-of-speech 

detectie); tevens kan worden vastgesteld op welke manier het woord het lemma 

vervoegt (morfologische segmentatie) en is het mogelijk om de grammaticale 

functie van een lemma te bepalen door middel van het detecteren van syntactische 

relaties. Tot slot is het mogelijk alle voorgaande informatie te combineren en de 

gegevens te bewerken met behulp van semantische parsing, teneinde de onderlig-

gende betekenis van de teksten te extraheren.  

Er bestaan verschillende applicaties waarmee bovenstaande dataverwerkingsstap-

pen kunnen worden geautomatiseerd. In het huidige onderzoek werd na een inven-

tarisatie van de beschikbare softwarepakketten besloten hoofdzakelijk gebruik te 

maken van de applicatie Frog (Van den Bosch et al., 2007). Dit programma is een 

specialistisch tool voor natuurlijke-taalverwerking, specifiek gericht op het Neder-

landse taalgebied. Frog wordt uitgegeven onder een Open Source licentie, waardoor 

het pakket in principe gratis te gebruiken is. De vrije beschikbaarheid van broncode 

en documentatie maken het tevens mogelijk de software aan te passen aan de spe-

cifieke wensen van het onderzoek.  

Een complicatie bij het gebruik van Frog is dat het programma in veel verschillende 

vormen kan worden ingezet. Zo bestaat er een stand-alone versie die in de vorm 

van een lokale applicatie kan worden ingezet, of als een daemon op een webserver 

kan draaien. Daarnaast vormt Frog onderdeel van een een uitgebreide suite van 

taalverwerkingstools (LaMachine), die kunnen worden geleverd in de vorm van een 

kant-en-klaar besturingssysteem image. Tot slot hebben de makers van Frog de tool 

via een web-API beschikbaar gesteld.  
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Bijlage 6 Linguïstische afkortingen 

Tabel B6.1 Syntactische relaties Alpino codering 

Afkorting Relatietype 

A PP  A ppositie, bijstelling 

BODY  Romp (bij complementizer)) 

C MP  C omplementizer 

C NJ  Lid van nevenschikking 

C RD  Nevenschikker (als hoofd van conjunctie) 

DET  Determinator 

DLINK  Discourse-link 

DP   Discourse-part 

HD Hoofd 

HDF  A fsluitend element van c ircumpositie 

LD  Locatief of directioneel complement 

ME  Maat (duur, gewicht, . . . ) complement 

MOD  Bijwoordelijke bepaling 

MWP  Deel van een multi-word-unit 

NUCL  Kernzin 

O BCOMP  V ergelijkingscomplement 

O BJ1  Direct object, lijdend voorwerp 

O BJ2  Secundair object 

PC  V oorzetselvoorwerp 

POBJ1  V oorlopig direct object 

PREDC  P redicatief complement 

PREDM  Bepaling van gesteldheid 

RHD  Hoofd van een relatieve zin 

SAT  Satelliet; aan- of uitloop 

SE   V erplicht reflexief object 

SU   Subject, onderwerp 

SUP  V oorlopig subject 

SVP  Scheidbaar deel van werkwoord 

TAG  A anhangsel, tussenvoegsel 

V C  V erbaal complement 

WHD  Hoofd van een vraagzin 
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Bijlage 7 Beschrijvende statistieken featureklassen 

Tabel B7.1 Top 20 meest voorkomende lexicografische features per 

categorie 

Lemma unigram (Lex1) Lemma bigram (Lex2) 

[TW] [TW] - [TW] 

zien [TW] - uur 

gaan [TW] - euro 

s taan [TW] - omstreeks 

willen omstreeks - uur 

zeggen [TW] - jaar 

aangifte ongeveer - [TW] 

uur gebruik - maken 

horen tel. nr - tel. nr 

maken horen - zeggen 

via [TW] - keer 

moeten geboren - [TW] 

geven tussen - [TW] 

man type - account 

krijgen contact - opnemen 

verdenken omstreeks - [TW] 

bellen internet - oplichting 

contact vals - hoedanigheid 

goed nummer - [TW] 

zitten zien - [TW] 

 

 

Tabel B7.2 Generieke kenmerken (Meta 1) 

 M SD 

A antal woorden per registratie 1 .696,8 3 .612,3 

Unieke woorden per registratie 445,2 474,4 

A antal zinnen per registratie 112,8 259,4 

A antal woorden per zin 15,6 5 ,1  

 

 

Tabel B7.3 Tekstlengtematen (Meta 2) 

 Tekens per zin Woorden per zin 

 M SD M SD 

Gemiddeld (alle zinnen) 102,2 42,9 24,2 55,3 

Maximaal (alle zinnen)  422,7 632,0 58,9 103,3 

M inimaal (alle zinnen)  20,2 23,3 3 ,3  3 ,2  

Gemiddeld (top 10%) 251,3 178,6 52,5 94,6 

Gemiddeld (top 20%) 205,0 114,6 47,7 93,5 

Gemiddeld (top 80%) 120,4 52,1 28,6 69,7 

Gemiddeld (top 90%) 112,4 48,5 26,6 62,5 

Gemiddeld (bottom 10%) 30,3 22,2 8 ,0  9 ,7  

Gemiddeld (bottom 20%) 38,4 23,1 9 ,8  10,3 

Gemiddeld (bottom 80%) 75,5 30,5 20,1 55,3 

Gemiddeld (bottom 90%) 83,1 32,0 22,7 55,4 
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Tabel B7.5 Top 20 meest voorkomende syntactische features per 

categorie 

POS-bigram (Syn1b) Lemma bigram (Syn2) 

LID - N  uur - omstreeks 

V NW - WW zeggen - horen 

N - WW gebruik - maken 

WW - LET omstreeks - 2016 

N - LET account - type 

N - V Z tel. nr - tel. nr 

V Z - LID vals - hoedanigheid 

SPEC - LET mobiel - telefoon 

WW - V NW lis tig - kunstgreep 

WW - V Z vals - naam 

V NW - N oplichting - internet 

WW - WW telefonisch - contact 

V Z - VNW contact - opnemen 

V G - VNW contact - nemen 

WW - V G zien - laten 

V Z - SPEC maken - dan_wel 

V Z - N geven - moment 

BW - WW email - via 

A DJ - N s taan - zien 

V Z - WW email - email 

 

 

Tabel B7.6 Top 20 meest voorkomende features per categorie 

Synset unigram (Sem1) Synset-lemma bigram (Sem2) 

[aanbellen | aanschellen | ...] [noemen | refereren | ...] - aangever 

[verdacht | verdenken] [persoonsnaam | voornaam | ...] -achternaam 

[e-mail | mail | ...] [feature | kenmerk | kenteken] - kenteken 

[auto | kar] [openlijk | uitgesproken] - geweldpleging 

[huizen | verblijven | ...] [auto | kar] - rijden 

[ma | mammie | ...] [noemen | refereren | ... ] - datum 

[bericht | tijding] [ma | mammie | ...] - bellen 

[aanbrenger | aangever | ...] [ma | mammie | ...] - wonen 

[noemen | refereren | ...] [A  | a] - a 

[ambtgenoot | ambtsbroeder | ...] [auto | kar] - kopen 

[rijden | verrijden] [verdacht | verdenken] - zwijgen 

[aankopen | kopen] [beveiliging | veiligheidsdienst] - doorbreken 

[bedrag | beloop | ...] [drogeren | drug] - kopen 

[zoon | zoonlief] [aanbrenger | aangever | ...] - bellen 

[feature | kenmerk | ...] [dochter | dochterlief] - wonen 

[dochter | dochterlief] [inwilliging | permissie | ...] - verlenen 

[afleveren | bezorgen | ...] [ma | mammie | ...] - heten 

[beuren | innen | ...] [noemen | refereren | ...] - auto 

[aangeklaagde | beklaagde | ...] [zoon | zoonlief] - wonen 

[dagtekening | datum] [verdacht | verdenken] - wonen 
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Bijlage 8 Gebruikte waarden voor de tuning 

parameters van (sub)modellen 

Tabel B8.1 Gebruikte waarden voor de tuningparameters van 

(sub)modellen 

Model Parameter 1 Parameter 2 Paramater 3 Parameter 4 

Multivariaat random forest Aantal trees: 

1.000 

Aantal predictoren: 

√#𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 

Nodesize: 

1 

 

Classifier chains§:     

 Random forests Aantal trees: 

1.000 

Aantal predictoren: 

√#𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 

 

Nodesize: 

1 

 

 L1-penalized logistische  regressie 𝜆: 100 waarden†    

 Stochastische gradient   boosting Aantal trees: 1.000 Interactiediepte= 

{2, 4, 6, 8, 10, 12} 

Fractie data in bag: 

0.5 

Stapgrootte 

𝜈={0.01, 0.05, 

0.1} 

§
 In de chains wordt per label een apart model gefit en getuned. 

†
 De waarden van 𝜆 worden als volgt op basis van de data bepaald: er wordt een range van 100 lambda-waarden afgegaan 

in de gebruikte software (cv.glmnet, Friedman, Hastie & Tibshirani, 2010). De range van lambda’s wordt als volgt bepaald. 

De maximale lambda is wiskundig afleidbaar en is te berekenen als de minimale lambda waarbij alle coëfficiënten in het 

regressiemodel nul zijn. De minimale lambda wordt bepaald door de maximale lambda te vermenigvuldigen met een arbi-

traire constante epsilon (in ons geval 0,0001). De tussenliggende waarden van lambda worden bepaald door lineair te 

interpoleren op de log(lambda)-schaal. 
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Bijlage 9 Performance eindmodellen 

Figuur B9.1 Performance classifier chain met random forests naar 

featureset en tf-idf – hacken 

 

Noot:Donkerpaarse balken = AUC; lila balken = sensitiviteit/specificiteit. 

 

 

Figuur B9.2 Performance classifier chain met random forests naar 

featureset en tf-idf – ransomware 

 

Noot: Donkerpaarse balken = AUC; lila balken = sensitiviteit/specificiteit. 
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Figuur B9.3 Performance classifier chain met random forests naar 

featureset en tf-idf – DdoS 

 

Noot: Donkerpaarse balken = AUC; lila balken = sensitiviteit/specificiteit. 

 

 

Figuur B9.4 Performance classifier chain met random forests naar 

featureset en tf-idf – online bedreiging 

 

Noot: Donkerpaarse balken = AUC; lila balken = sensitiviteit/specificiteit. 
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Figuur B9.5 Performance classifier chain met random forests naar 

featureset en tf-idf – online stalken 

 

Noot: Donkerpaarse balken = AUC; lila balken = sensitiviteit/specificiteit. 

 

 

Figuur B9.6 Performance classifier chain met random forests naar 

featureset en tf-idf – online smaad/laster/belediging 

 

Noot: Donkerpaarse balken = AUC; lila balken = sensitiviteit/specificiteit. 
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Figuur B9.7 Performance classifier chain met random forests naar 

featureset en tf-idf – online identiteitsfraude 

 

Noot: Donkerpaarse balken = AUC; lila balken = sensitiviteit/specificiteit. 

 

 

Figuur B9.8 Performance classifier chain met random forests naar 

featureset en tf-idf – online aan- en verkoopfraude 

 

Noot: Donkerpaarse balken = AUC; lila balken = sensitiviteit/specificiteit. 
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Tabel B9.1 Predictieve performance multivariate random forest naar type feature, weging en label (drempelwaarde = 0,5) 

Type feature/weging Type delict S
e
n
s
=

s
p
e
c
 

S
e
n
s
it

iv
it

y
 

S
p
e
c
if

ic
it

y
 

A
c
c
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r
a
c
y
 

F
1
 

P
r
e
c
is

io
n
 

R
e
c
a
ll
 

P
P

V
 

N
P

V
 

A
U

C
 

Frequentie, Basisfeatures 1  Hacken 0 ,925 0 ,851 0 ,974 0 ,937 0 ,891 0 ,934 0 ,851 0 ,934 0 ,938 0 ,977 

Frequentie, Basisfeatures 2  Ransomware  0 ,968 0 ,632 0 ,999 0 ,969 0 ,771 0 ,987 0 ,632 0 ,987 0 ,968 0 ,996 

Frequentie, Basisfeatures 3  DDoS-aanvallen 0 ,978 0 ,021 1  0 ,984 0 ,041 1  0 ,021 1  0 ,984 0 ,997 

Frequentie, Basisfeatures 4  O nline bedreiging 0 ,866 0 ,008 1  0 ,916 0 ,016 1  0 ,008 1  0 ,916 0 ,934 

Frequentie, Basisfeatures 5  O nline s talken  0 ,900 0  1 ,000 0 ,946 
 

0  0  0  0 ,946 0 ,960 

Frequentie, Basisfeatures 6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,806 0 ,014 1  0 ,906 0 ,028 1  0 ,014 1  0 ,906 0 ,891 

Frequentie, Basisfeatures 7  O nline identiteitsfraude 0 ,806 0 ,243 0 ,990 0 ,845 0 ,377 0 ,848 0 ,243 0 ,848 0 ,845 0 ,892 

Frequentie, Basisfeatures 8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,944 0 ,797 0 ,994 0 ,953 0 ,877 0 ,974 0 ,797 0 ,974 0 ,949 0 ,987 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

1  Hacken 0 ,914 0 ,821 0 ,966 0 ,923 0 ,865 0 ,913 0 ,821 0 ,913 0 ,926 0 ,973 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

2  Ransomware  0 ,971 0 ,529 0 ,999 0 ,961 0 ,688 0 ,985 0 ,529 0 ,985 0 ,960 0 ,995 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

3  DDoS-aanvallen 0 ,960 0 ,021 1  0 ,984 0 ,041 1  0 ,021 1  0 ,984 0 ,994 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

4  O nline bedreiging 0 ,860 0 ,008 1  0 ,916 0 ,016 1  0 ,008 1  0 ,916 0 ,929 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

5  O nline s talken  0 ,892 0  1 ,000 0 ,946  0  0  0  0 ,946 0 ,959 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,805 0 ,011 1  0 ,906 0 ,021 1  0 ,011 1  0 ,906 0 ,891 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

7  O nline identiteitsfraude 0 ,803 0 ,227 0 ,989 0 ,842 0 ,356 0 ,828 0 ,227 0 ,828 0 ,843 0 ,887 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,937 0 ,797 0 ,994 0 ,953 0 ,877 0 ,974 0 ,797 0 ,974 0 ,949 0 ,986 

T f-idf, Basisfeatures 1  Hacken 0 ,923 0 ,839 0 ,974 0 ,933 0 ,883 0 ,932 0 ,839 0 ,932 0 ,933 0 ,977 

T f-idf, Basisfeatures 2  Ransomware  0 ,971 0 ,574 0 ,999 0 ,965 0 ,726 0 ,986 0 ,574 0 ,986 0 ,964 0 ,996 

T f-idf, Basisfeatures 3  DDoS-aanvallen 0 ,975 0 ,021 1  0 ,984 0 ,041 1  0 ,021 1  0 ,984 0 ,997 
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Type feature/weging Type delict S
e
n
s
=

s
p
e
c
 

S
e
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S
p
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P
P

V
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P

V
 

A
U

C
 

T f-idf, Basisfeatures 4  O nline bedreiging 0 ,860 0 ,008 1  0 ,916 0 ,016 1  0 ,008 1  0 ,916 0 ,927 

T f-idf, Basisfeatures 5  O nline s talken  0 ,900 0  1 ,000 0 ,946 
 

0  0  0  0 ,946 0 ,960 

T f-idf, Basisfeatures 6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,806 0 ,014 1  0 ,906 0 ,028 1  0 ,014 1  0 ,906 0 ,892 

T f-idf, Basisfeatures 7  O nline identiteitsfraude 0 ,811 0 ,223 0 ,987 0 ,840 0 ,350 0 ,810 0 ,223 0 ,810 0 ,842 0 ,891 

T f-idf, Basisfeatures 8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,944 0 ,797 0 ,994 0 ,953 0 ,877 0 ,974 0 ,797 0 ,974 0 ,949 0 ,986 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

1  Hacken 0 ,915 0 ,821 0 ,970 0 ,925 0 ,868 0 ,921 0 ,821 0 ,921 0 ,926 
0 ,974 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

2  Ransomware  0 ,967 0 ,492 0 ,999 0 ,958 0 ,656 0 ,983 0 ,492 0 ,983 0 ,957 
0 ,996 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

3  DDoS-aanvallen 0 ,958 0 ,021 1  0 ,984 0 ,041 1  0 ,021 1  0 ,984 
0 ,996 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

4  O nline bedreiging 0 ,864 0 ,008 1  0 ,916 0 ,016 1  0 ,008 1  0 ,916 
0 ,929 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

5  O nline s talken  0 ,893 0  1 ,000 0 ,946  0  0  0  0 ,946 
0 ,958 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,810 0 ,014 1  0 ,906 0 ,028 1  0 ,014 1  0 ,906 
0 ,892 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

7  O nline identiteitsfraude 0 ,801 0 ,220 0 ,988 0 ,840 0 ,347 0 ,818 0 ,220 0 ,818 0 ,841 
0 ,887 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,939 0 ,797 0 ,994 0 ,953 0 ,877 0 ,974 0 ,797 0 ,974 0 ,949 
0 ,986 
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Tabel B9.2 Predictieve performance classifier chains met L1-logistische regressies naar type feature, weging en label 

(drempelwaarde = 0,5) 

Type feature/weging Type delict S
e
n
s
=

s
p
e
c
 

S
e
n
s
it

iv
it

y
 

S
p
e
c
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it

y
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c
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y
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1
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c
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P
P

V
 

N
P

V
 

A
U

C
 

Frequentie, Basisfeatures 1  Hacken 0 ,927 0 ,697 0 ,980 0 ,895 0 ,799 0 ,937 0 ,697 0 ,937 0 ,882 0 ,970 

Frequentie, Basisfeatures 2  Ransomware  0 ,950 0 ,529 0 ,997 0 ,959 0 ,679 0 ,948 0 ,529 0 ,948 0 ,960 0 ,985 

Frequentie, Basisfeatures 3  DDoS-aanvallen 0 ,955 0 ,313 1  0 ,989 0 ,476 1  0 ,313 1  0 ,989 0 ,973 

Frequentie, Basisfeatures 4  O nline bedreiging 0 ,831 0 ,112 0 ,994 0 ,920 0 ,190 0 ,651 0 ,112 0 ,651 0 ,924 0 ,898 

Frequentie, Basisfeatures 5  O nline s talken  0 ,847 0 ,006 1 ,000 0 ,946 0 ,012 0 ,500 0 ,006 0 ,500 0 ,946 0 ,849 

Frequentie, Basisfeatures 6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,795 0 ,148 0 ,996 0 ,915 0 ,250 0 ,792 0 ,148 0 ,792 0 ,917 0 ,877 

Frequentie, Basisfeatures 7  O nline identiteitsfraude 0 ,808 0 ,300 0 ,972 0 ,843 0 ,424 0 ,723 0 ,300 0 ,723 0 ,853 0 ,871 

Frequentie, Basisfeatures 8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,897 0 ,799 0 ,995 0 ,954 0 ,879 0 ,976 0 ,799 0 ,976 0 ,949 0 ,897 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

1  Hacken 0 ,480 0 ,059 0 ,845 0 ,609 0 ,084 0 ,142 0 ,059 0 ,142 0 ,676 0 ,450 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

2  Ransomware  0 ,954 0 ,533 0 ,997 0 ,960 0 ,683 0 ,949 0 ,533 0 ,949 0 ,960 0 ,986 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

3  DDoS-aanvallen 0 ,500 0  1 ,000 0 ,984  0  0  0  0 ,984 0 ,500 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

4  O nline bedreiging 0 ,482 0 ,004 0 ,998 0 ,914 0 ,008 0 ,167 0 ,004 0 ,167 0 ,916 0 ,484 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

5  O nline s talken  0 ,508 0  1  0 ,946   0   0 ,946 0 ,509 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,583 0 ,120 0 ,943 0 ,864 0 ,144 0 ,181 0 ,120 0 ,181 0 ,910 0 ,614 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

7  O nline identiteitsfraude 0 ,498 0 ,019 0 ,929 0 ,754 0 ,029 0 ,061 0 ,019 0 ,061 0 ,798 0 ,479 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,450 0 ,002 0 ,989 0 ,782 0 ,003 0 ,038 0 ,002 0 ,038 0 ,789 0 ,450 

T f-idf, Basisfeatures 1  Hacken 0 ,922 0 ,702 0 ,981 0 ,897 0 ,804 0 ,940 0 ,702 0 ,940 0 ,884 0 ,969 

T f-idf, Basisfeatures 2  Ransomware  0 ,955 0 ,533 0 ,997 0 ,960 0 ,683 0 ,949 0 ,533 0 ,949 0 ,960 0 ,986 
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Type feature/weging Type delict S
e
n
s
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s
p
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c
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T f-idf, Basisfeatures 3  DDoS-aanvallen 0 ,961 0 ,313 1 ,000 0 ,989 0 ,469 0 ,938 0 ,313 0 ,938 0 ,989 0 ,972 

T f-idf, Basisfeatures 4  O nline bedreiging 0 ,833 0 ,092 0 ,996 0 ,920 0 ,161 0 ,676 0 ,092 0 ,676 0 ,922 0 ,904 

T f-idf, Basisfeatures 5  O nline s talken  0 ,847 0 ,006 1 ,000 0 ,946 0 ,012 0 ,500 0 ,006 0 ,500 0 ,946 0 ,849 

T f-idf, Basisfeatures 6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,799 0 ,134 0 ,996 0 ,914 0 ,229 0 ,776 0 ,134 0 ,776 0 ,916 0 ,871 

T f-idf, Basisfeatures 7  O nline identiteitsfraude 0 ,799 0 ,328 0 ,969 0 ,845 0 ,450 0 ,718 0 ,328 0 ,718 0 ,858 0 ,868 

T f-idf, Basisfeatures 8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,897 0 ,799 0 ,995 0 ,954 0 ,879 0 ,976 0 ,799 0 ,976 0 ,949 0 ,897 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

1  Hacken 0 ,453 0 ,048 0 ,871 0 ,623 0 ,071 0 ,138 0 ,048 0 ,138 0 ,680 0 ,444 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

2  Ransomware  0 ,955 0 ,533 0 ,997 0 ,960 0 ,683 0 ,949 0 ,533 0 ,949 0 ,960 0 ,986 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

3  DDoS-aanvallen 0 ,490 0  0 ,999 0 ,983  0  0  0  0 ,984 0 ,492 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

4  O nline bedreiging 0 ,501 0  0 ,999 0 ,914  0  0  0  0 ,915 0 ,494 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

5  O nline s talken  0 ,508 0  1  0 ,946   0   0 ,946 0 ,509 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,569 0 ,124 0 ,947 0 ,868 0 ,152 0 ,197 0 ,124 0 ,197 0 ,911 0 ,605 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

7  O nline identiteitsfraude 0 ,464 0 ,021 0 ,934 0 ,758 0 ,032 0 ,071 0 ,021 0 ,071 0 ,800 0 ,484 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,491 0 ,002 0 ,991 0 ,784 0 ,003 0 ,045 0 ,002 0 ,045 0 ,789 0 ,491 
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Tabel B9.3 Predictieve performance classifier chains met random forests naar type feature, weging en label  

(drempelwaarde = 0,5) 

Type feature/weging Type delict S
e
n
s
=

s
p
e
c
 

S
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n
s
it
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y
 

S
p
e
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y
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F
1
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P
P

V
 

N
P

V
 

A
U

C
 

Frequentie, Basisfeatures 1  Hacken 0 ,929 0 ,846 0 ,971 0 ,933 0 ,884 0 ,925 0 ,846 0 ,925 0 ,936 0 ,978 

Frequentie, Basisfeatures 2  Ransomware  0 ,971 0 ,715 0 ,999 0 ,976 0 ,830 0 ,989 0 ,715 0 ,989 0 ,975 0 ,994 

Frequentie, Basisfeatures 3  DDoS-aanvallen 0 ,875 0 ,021 1  0 ,984 0 ,041 1  0 ,021 1  0 ,984 0 ,952 

Frequentie, Basisfeatures 4  O nline bedreiging 0 ,845 0 ,004 0 ,999 0 ,915 0 ,008 0 ,250 0 ,004 0 ,250 0 ,916 0 ,918 

Frequentie, Basisfeatures 5  O nline s talken  0 ,905 0 ,038 0 ,999 0 ,947 0 ,071 0 ,667 0 ,038 0 ,667 0 ,948 0 ,961 

Frequentie, Basisfeatures 6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,799 0 ,095 0 ,998 0 ,912 0 ,171 0 ,844 0 ,095 0 ,844 0 ,913 0 ,888 

Frequentie, Basisfeatures 7  O nline identiteitsfraude 0 ,810 0 ,333 0 ,985 0 ,859 0 ,477 0 ,838 0 ,333 0 ,838 0 ,861 0 ,893 

Frequentie, Basisfeatures 8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,931 0 ,799 0 ,994 0 ,954 0 ,878 0 ,975 0 ,799 0 ,975 0 ,949 0 ,982 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

1  Hacken 0 ,917 0 ,800 0 ,971 0 ,920 0 ,857 0 ,923 0 ,800 0 ,923 0 ,918 0 ,974 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

2  Ransomware  0 ,972 0 ,645 0 ,999 0 ,970 0 ,780 0 ,987 0 ,645 0 ,987 0 ,969 0 ,996 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

3  DDoS-aanvallen 0 ,917 0 ,000 1  0 ,984   0 ,000  0 ,984 0 ,971 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

4  O nline bedreiging 0 ,852 0 ,004 0 ,999 0 ,915 0 ,008 0 ,333 0 ,004 0 ,333 0 ,916 0 ,927 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

5  O nline s talken  0 ,906 0 ,025 1 ,000 0 ,947 0 ,048 0 ,800 0 ,025 0 ,800 0 ,947 0 ,963 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,820 0 ,085 0 ,998 0 ,911 0 ,153 0 ,800 0 ,085 0 ,800 0 ,912 0 ,901 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

7  O nline identiteitsfraude 0 ,813 0 ,316 0 ,983 0 ,855 0 ,456 0 ,819 0 ,316 0 ,819 0 ,857 0 ,892 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,940 0 ,797 0 ,994 0 ,953 0 ,877 0 ,974 0 ,797 0 ,974 0 ,949 0 ,985 

T f-idf, Basisfeatures 1  Hacken 0 ,926 0 ,818 0 ,973 0 ,926 0 ,870 0 ,929 0 ,818 0 ,929 0 ,925 0 ,978 

T f-idf, Basisfeatures 2  Ransomware  0 ,971 0 ,669 0 ,999 0 ,972 0 ,798 0 ,988 0 ,669 0 ,988 0 ,971 0 ,996 
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Type feature/weging Type delict S
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T f-idf, Basisfeatures 3  DDoS-aanvallen 0 ,915 0,0208 1  0 ,984 0 ,041 1 ,000 0,0208

33333 

1 ,000 0 ,984 0 ,961 

T f-idf, Basisfeatures 4  O nline bedreiging 0 ,837 0 ,008 0 ,999 0 ,915 0 ,016 0 ,500 0 ,008 0 ,500 0 ,916 0 ,919 

T f-idf, Basisfeatures 5  O nline s talken  0 ,899 0 ,038 1 ,000 0 ,948 0 ,072 0 ,857 0 ,038 0 ,857 0 ,948 0 ,957 

T f-idf, Basisfeatures 6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,806 0 ,095 0 ,998 0 ,912 0 ,171 0 ,818 0 ,095 0 ,818 0 ,913 0 ,893 

T f-idf, Basisfeatures 7  O nline identiteitsfraude 0 ,816 0 ,314 0 ,985 0 ,855 0 ,456 0 ,829 0 ,314 0 ,829 0 ,857 0 ,893 

T f-idf, Basisfeatures 8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,931 0 ,799 0 ,994 0 ,954 0 ,878 0 ,975 0 ,799 0 ,975 0 ,949 0 ,983 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

1  Hacken 0 ,920 0 ,806 0 ,973 0 ,923 0 ,862 0 ,927 0 ,806 0 ,927 0 ,921 0 ,975 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

2  Ransomware  0 ,971 0 ,636 0 ,999 0 ,970 0 ,774 0 ,987 0 ,636 0 ,987 0 ,969 0 ,996 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

3  DDoS-aanvallen 0 ,917 0 ,000 1  0 ,984   0 ,000  0 ,984 0 ,970 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

4  O nline bedreiging 0 ,844 0 ,008 1 ,000 0 ,916 0 ,016 0 ,667 0 ,008 0 ,667 0 ,916 0 ,925 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

5  O nline s talken  0 ,912 0 ,025 1 ,000 0 ,947 0 ,048 0 ,800 0 ,025 0 ,800 0 ,947 0 ,964 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,824 0 ,095 0 ,998 0 ,912 0 ,171 0 ,844 0 ,095 0 ,844 0 ,913 0 ,903 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

7  O nline identiteitsfraude 0 ,811 0 ,323 0 ,985 0 ,857 0 ,465 0 ,833 0 ,323 0 ,833 0 ,859 0 ,891 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,937 0 ,797 0 ,994 0 ,953 0 ,877 0 ,974 0 ,797 0 ,974 0 ,949 0 ,985 
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Tabel B9.4 Predictieve performance classifier chains met stochastic gradient boosting naar type feature, weging en label 

(drempelwaarde = 0,5) 

Type feature/weging Type delict S
e
n
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p
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S
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it
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Frequentie, Basisfeatures 1  Hacken 0 ,928 0 ,984 0 ,701 0 ,786 0 ,735 0 ,586 0 ,984 0 ,586 0 ,990 0 ,977 

Frequentie, Basisfeatures 2  Ransomware  0 ,967 0 ,876 0 ,995 0 ,985 0 ,906 0 ,938 0 ,876 0 ,938 0 ,989 0 ,994 

Frequentie, Basisfeatures 3  DDoS-aanvallen 0 ,876 0 ,354 0 ,999 0 ,989 0 ,500 0 ,850 0 ,354 0 ,850 0 ,989 0 ,926 

Frequentie, Basisfeatures 4  O nline bedreiging 0 ,873 0 ,211 0 ,994 0 ,928 0 ,331 0 ,768 0 ,211 0 ,768 0 ,932 0 ,942 

Frequentie, Basisfeatures 5  O nline s talken  0 ,912 0 ,556 0 ,991 0 ,967 0 ,647 0 ,774 0 ,556 0 ,774 0 ,975 0 ,967 

Frequentie, Basisfeatures 6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,830 0 ,212 0 ,996 0 ,921 0 ,339 0 ,845 0 ,212 0 ,845 0 ,923 0 ,910 

Frequentie, Basisfeatures 7  O nline identiteitsfraude 0 ,824 0 ,508 0 ,960 0 ,873 0 ,607 0 ,754 0 ,508 0 ,754 0 ,891 0 ,902 

Frequentie, Basisfeatures 8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,937 0 ,834 0 ,993 0 ,960 0 ,896 0 ,968 0 ,834 0 ,968 0 ,958 0 ,984 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

1  Hacken 0 ,928 0 ,985 0 ,682 0 ,773 0 ,724 0 ,572 0 ,985 0 ,572 0 ,991 0 ,977 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

2  Ransomware  0 ,971 0 ,880 0 ,995 0 ,986 0 ,910 0 ,942 0 ,880 0 ,942 0 ,989 0 ,992 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

3  DDoS-aanvallen 0 ,959 0 ,583 0 ,999 0 ,992 0 ,700 0 ,875 0 ,583 0 ,875 0 ,993 0 ,985 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

4  O nline bedreiging 0 ,889 0 ,223 0 ,995 0 ,930 0 ,350 0 ,812 0 ,223 0 ,812 0 ,933 0 ,954 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

5  O nline s talken  0 ,906 0 ,500 0 ,985 0 ,959 0 ,567 0 ,656 0 ,500 0 ,656 0 ,972 0 ,917 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,813 0 ,251 0 ,993 0 ,922 0 ,380 0 ,780 0 ,251 0 ,780 0 ,926 0 ,885 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

7  O nline identiteitsfraude 0 ,826 0 ,489 0 ,967 0 ,875 0 ,602 0 ,782 0 ,489 0 ,782 0 ,888 0 ,906 

Frequentie, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,939 0 ,834 0 ,991 0 ,959 0 ,894 0 ,963 0 ,834 0 ,963 0 ,958 0 ,982 

T f-idf, Basisfeatures 1  Hacken 0 ,928 0 ,984 0 ,701 0 ,786 0 ,735 0 ,586 0 ,984 0 ,586 0 ,990 0 ,977 

T f-idf, Basisfeatures 2  Ransomware  0 ,967 0 ,876 0 ,995 0 ,985 0 ,906 0 ,938 0 ,876 0 ,938 0 ,989 0 ,994 
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Type feature/weging Type delict S
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T f-idf, Basisfeatures 3  DDoS-aanvallen 0 ,876 0 ,354 0 ,999 0 ,989 0 ,5  0 ,85 0 ,354 0 ,85 0 ,989 0 ,926 

T f-idf, Basisfeatures 4  O nline bedreiging 0 ,873 0 ,203 0 ,994 0 ,928 0 ,322 0 ,773 0 ,203 0 ,773 0 ,931 0 ,943 

T f-idf, Basisfeatures 5  O nline s talken  0 ,912 0 ,556 0 ,991 0 ,967 0 ,647 0 ,774 0 ,556 0 ,774 0 ,975 0 ,967 

T f-idf, Basisfeatures 6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,830 0 ,212 0 ,996 0 ,921 0 ,339 0 ,845 0 ,212 0 ,845 0 ,923 0 ,910 

T f-idf, Basisfeatures 7  O nline identiteitsfraude 0 ,824 0 ,508 0 ,960 0 ,873 0 ,607 0 ,754 0 ,508 0 ,754 0 ,891 0 ,902 

T f-idf, Basisfeatures 8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,937 0 ,834 0 ,993 0 ,960 0 ,896 0 ,968 0 ,834 0 ,968 0 ,958 0 ,984 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

1  Hacken 0 ,489 0 ,856 0 ,202 0 ,399 0 ,461 0 ,316 0 ,856 0 ,316 0 ,765 0 ,470 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

2  Ransomware  0 ,971 0 ,880 0 ,995 0 ,986 0 ,910 0 ,942 0 ,880 0 ,942 0 ,989 0 ,992 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

3  DDoS-aanvallen 0 ,463 0  1  0 ,984   0   0 ,984 0 ,464 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

4  O nline bedreiging 0 ,506 0  1 ,000 0 ,915  0  0  0  0 ,915 0 ,498 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

5  O nline s talken  0 ,650 0 ,019 0 ,977 0 ,926 0 ,026 0 ,045 0 ,019 0 ,045 0 ,946 0 ,667 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

6  O nline smaad/laster/belediging 0 ,548 0 ,018 0 ,981 0 ,889 0 ,029 0 ,089 0 ,018 0 ,089 0 ,905 0 ,563 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

7  O nline identiteitsfraude 0 ,539 0  0 ,993 0 ,802  0  0  0  0 ,806 0 ,543 

T f-idf, Met metatekstueel/ 

syntactisch/semantisch 

8  O nline aan- en verkoopfraude 0 ,412 0  0 ,998 0 ,789  0  0  0  0 ,790 0 ,388 
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Bijlage 10 Resultaten eindmodel  

In figuur B10.1 worden voor alle labels afzonderlijk de ROC-curves gegeven, 

gebaseerd op de testdata. 

 

Figuur B10.1 ROC-curves eindmodel naar label (testdata) 
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In figuur B10.2 worden de sensitiviteit en specificiteit tegen elkaar afgezet. Hiermee 
kunnen we zien of het model goed presteert. De sensitiviteit geeft de proportie goed 
geclassificeerde positieve labels aan (gestippelde lijn), ofwel de proportieregistraties 
met een online delict dat goed is geclassificeerd. De specificiteit geeft de proportie 
juist geclassificeerde negatieve labels aan (doorlopende lijn), ofwel de proportie 
registraties zonder online delict dat goed is geclassificeerd. Op de y-as geeft de 
proportie juist geclassificeerd aan, de x-as geeft de drempelwaarde voor classifica- 
tie aan. Bijvoorbeeld als we bij hacken de drempelwaarde van nul hanteren dan zijn 
alle hacken labels juist geclassificeerd (alle hacken = ja) en alle niet hacken zijn fout 
geclassificeerd. Standaard wordt de drempelwaarde op 0,5 gezet. Bij deze drempel-
waarde zien we dat ruim 80% van de registraties die hacken betreft juist worden 
geclassificeerd (sensitiviteit), terwijl 95% van de registraties die niet-hacken zijn 
juist worden geclassificeerd (specificiteit). De kruising geeft aan waar sensitiviteit  
en specificiteit gelijk zijn. In alle figuren is te zien dat bij de drempelwaarde van 0,5 
de sensitiviteit bijna 1 en de specificiteit laag wordt. Let wel in deze figuren wordt 
gebruikt gemaakt van de testdata in de selectieve steekproef en dit zegt niets over 
de verdeling in de werkelijke populatie van BVH-registratiess. 
 
Figuur B10.2 Sensitiviteit/specificiteitcurves eindmodel naar label 

(testdata) 

 
  

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
4

0.
8

Hacken

Drempelw aarde

Se
ns

itiv
ite

it/
sp

ec
ific

ite
it

sens=spec = 0.93

Cutoff = 0.37

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
4

0.
8

Ransomware

Drempelw aarde

Se
ns

itiv
ite

it/
sp

ec
ific

ite
it

sens=spec = 0.97

Cutoff = 0.16

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
4

0.
8

DDoS

Drempelw aarde

Se
ns

itiv
ite

it/
sp

ec
ific

ite
it

sens=spec = 0.88

Cutoff  = 0.02

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
4

0.
8

Online Bedreiging

Drempelw aarde

Se
ns

itiv
ite

it/
sp

ec
ific

ite
it

sens=spec = 0.84

Cutoff = 0.13

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
4

0.
8

Online stalking

Drempelw aarde

Se
ns

itiv
ite

it/
sp

ec
ific

ite
it

sens=spec = 0.91

Cutoff = 0.11

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
4

0.
8

Online smaad/laster/belediging

Drempelw aarde

Se
ns

itiv
ite

it/
sp

ec
ific

ite
it

sens=spec = 0.80

Cutoff  = 0.10

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
4

0.
8

Online identiteitsfraude

Drempelw aarde

Se
ns

itiv
ite

it/
sp

ec
ific

ite
it

sens=spec = 0.81

Cutoff = 0.22

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
4

0.
8

Online aan- en/of verkoopfraude

Drempelw aarde

Se
ns

itiv
ite

it/
sp

ec
ific

ite
it

sens=spec = 0.93

Cutoff = 0.12

Sensitiviteit
Specif iciteit



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2019-2  |  143 

Figuur B10.3 Precision-recall curves eindmodel naar label (testdata) 
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Bijlage 11 Beschrijvende statistieken labels 

traindataset 

Tabel B11.1 Frequentie van patronen in het voorkomen van de verschil-

lende delicten in registraties (complete dataset, alleen 

frequenties >50) 
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2.257 - - - - - - - - 

1 .287 - - - - - - - X 

860 X - - - - - - - 

475 X - - - - - X - 

341 - - - X - - - - 

324 - - - - - - X - 

297 X X - - - - - - 

264 X X - - - - X - 

226 - - - - - X - - 

178 - - - - - - X X 

174 - - - - X - - - 

103 - - - X - X - - 

96  X - - - - X - - 

74  - - X - - - - - 

57  X - - - - - - X 

52  X - - - - X X - 
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Bijlage 12 Vergelijking train- en testdata 

De vergelijkbaarheid van de train- en testdata werd onderzocht middels signifi-

cantietoetsen. Hierbij zijn de drie delicten waarop gestratificeerd wordt buiten 

beschouwing gelaten, want hierop is de verdeling per definitie gelijk. 

Tabel B12.1 vat enkele beschrijvende kenmerken van de train- en testdataset 

samen. Het blijkt dat ook de delicten waarop niet gestratificeerd was, in zeer 

vergelijkbare mate voorkwamen in beide typen registraties (de p-waarden be-

horende bij de getoonde χ2-tests waren allen groter dan 0,10). Er zijn dus geen 

aanwijzingen voor systematische verschillen tussen de train- en testdataset, 

waardoor de data goed bruikbaar lijken voor training in een supervised leren-

procedure. 

 

Tabel B12.1 Verdeling annotaties online delicten in train- en testdata 

 
Traindataset 

(n=4.469) 

Testdataset 

(n=2.970) 

χ 2 (df=1) 

p 

1  Hacken 30,2% 30,1% n.v.t 

2  Ransomware 7 ,7% 7,5% 0,08 

3  DDoS-aanvallen 1 ,5% 1,2% 0,28 

4  O nline bedreiging 7 ,9% 8,5% 0,72 

5  O nline s talken 5 ,0% 5,4% 0,36 

6  O nline smaad, laster of belediging 8 ,9% 9,2% 0,18 

7  O nline identiteitsfraude 19,4% 19,3% n.v.t 

8  O nline aan- en verkoop-fraude 21,0% 20,9% n.v.t 

* Omdat de steekproef gestratificeerd is op hacken, online identiteitsfraude en aan- en verkoopfraude is de verdeling van 

deze delicten in de train- en testdataset per definitie (nagenoeg) gelijk. Voor deze delicten is daarom geen statistische 

toets uitgevoerd op verschillen tussen de beide datasets. 
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Bijlage 13 Bepaling optimale drempelwaarde 

Om omvangschattingen van registraties met online delicten te kunnen berekenen is 

het van belang om een drempelwaarde vast te stellen. In figuur B13.1 wordt per 

label de voorspelling van het uiteindelijke ML-model afgezet tegen alle mogelijke 

drempelwaarden. De optimale drempelwaarde wordt weergegeven met een verticale 

dikgedrukte stippellijn (de 95%-BI met een grijze verticale stippellijn). De voorspel-

ling van het ML-model is gebaseerd op de selectieve steekproef uit de BVH-2016 

(zie hoofdstuk 3). De optimale drempelwaarde is gebaseerd op de proportionele 

verdeling van de labels in een representatieve gelabelde steekproef uit de BVH-2106 

(n=1.000; zie hoofdstuk 5). Om deze optimale waarde te kiezen is gebruikgemaakt 

van de waargenomen klassen in de representatieve steekproef en de erbij geschatte 

voorspelde score van de classificatie van het ML-model.  

Voor ransomware en DDoS-aanvallen geen proportie kon worden vastgesteld in de 

representatieve steekproef. Om voor deze registraties toch een optimale drempel-

waarde vast te kunnen stellen is de proportie berekend op de selectieve steekproef. 

In figuur B13.2 zijn de proporties uit figuur B13.1 toegepast op de grote represen-

tatieve steekproef uit de BVH-2016 (n=99.992). De registraties in deze steekproef 

zijn vooraf niet gelabeld. 
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Figuur B13.1 Proportionele verdeling classificatie van de labels en de optimale drempelwaarde (95%-BI) per label, op 
gelabelde willekeurige steekproef BVH-2016 (n=1.000) 
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Figuur B13.2 Proportionele verdeling per label op ongelabelde willekeurige steekproef BVH-2106 (n=99.992) 
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