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Voorwoord en leesadvies 

Dit onderzoeksverslag gaat over criminaliteit met informatie- en communicatie-
technologie (ICT). Het gaat dus ook over politiewerk. We schetsen de huidige 
stand van zaken rond drie delictsoorten en de aanpak ervan. Van daaruit komen we 
tot aanbevelingen voor onder andere politie en justitie. We schetsen geen toe-
komstscenario's. De actualiteit is al boeiend en ingewildceld genoeg. Bovendien: 
ook mogelijkheden tot verbetering liggen in veel gevallen dicht bij huis. 

In de NRC-webpagina's van 15 november 1997 zegt internet-trendsetter Felipe 
Rodrigues: 'Men denkt hier teveel na over de problemen die internet geeft. In 
plaats daarvan zou men een krachtig stimuleringsbeleid moeten opzetten. De pro-
blemen lossen we later op.' Ben dergelijk min of meer zorgeloos geluid is vaker te 
horen bij internetgoeroes en we zijn het niet met hen eens. Massale technologische 
veranderingen, want daarover gaat het met internet, gaan altijd gepaard met maat-
schappelijke problemen die zich niet in een handomdraai laten oplossen — zeker met 
via eenvoudige techni .sche ingrepen. Bij dergelijke veranderingen is dus van meet af 
aan overheidsaandacht nodig voor de daarmee gepaard gaande maatschappelijke 
problemen: Internet is geen breedbeeld-tv of nieuw zonnepaneel, het grijpt in op de 
sociale orde in de volle breedte van de samenleving, inclusief de illegale delen er-
van. Dit onderzoek is dan ook een blijk van terechte overheidszorg. De opdracht 
ertoe werd verstrekt door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Cen-
trum (WODC) van het ministerie van justitie. 

Hiermee hebben we alvast verklapt dat internet een centrale rol speelt in dit onder-
zoek, hoewel het daartoe niet beperkt blijft. Het gaat ook over creditcards, smart-
cards en telefoontechnolOgie. Maar uiteindelijk gaat het toch vooral over de men-
sen die met deze hulpmiddelen al doende hun samenleving van nieuwe dimensies en 
eigenaardigheden voorzien. Het gaat over mensen die nieuwe manieren vinden om 
zich aan de bestaande orde te onttrekken en ook over mensen die manieren zoeken 
om de rechtsorde in stand te houden — zij het in gewijzigde vorm, want vroeger 
keen niet terug. Deze nadruk op mensen is niet zonder reden. Alleen wie achter de 
`technologische' veranderingen het doen en laten van mensen waarneemt, komt tot 
mogelijkheden om irivloed uit te oefenen op de maatschappelijke ontwikkelingen. 

Overeenkomstig die denkwijze presenteren we in hoofdstuk 1 de sociale contro-
lebenadering als perspectief waarbinnen we de bevindingen van dit onderzoek kun-
nen plaatsen. Hoofdstuk 2 en 3 gaan over de onderzoeksopzet en de methodische 
verantwoording. Wie alleen in de inhoudelijke bevindingen belang stelt, kan die 
zonder veel bezwaar overslaan. Hoofdstuk 4 bevat een weergave van onze eerste 



orientaties op het onderwerp. We verantwoorden daarin aan de hand van empirisch 
materiaal waarom we ons toeleggen op hacken, kinderporno en fraude in e-
commerce. In hoofdstuk 5 bespreken we enkele algemene kwesties: de organisatie 
van pothie en Openbaar Ministerie, opsporingsbevoegdheden en privacy. We heb-
ben ons sterk beperlct, want er zijn meer algemene kwesties. Maar we kiezen er-
voor die gaandeweg uit het onderzoeksmateriaal naar voren te laten komen. Dat 
materiaal komt aan bod in hoofdstuk 6, 7 en 8 (hacken, kinderporno en fraude). 
Die drie vormen het centrale deel van deze empirische studie. Het laatste hoofdstuk 
bevat conclusies en aanbevelingen. We geven daarbij teveng aan wat de reikwijdte 
daarvan is: aanzienlijk breder dan de drie delictsoorten die bier centraal staan. 

Dit onderzoeksverslag laat zich ook `andersom' lezen. De managementsamenvat-
ting is bedoeld voor degenen die enkel een indruk van de aard en strekking van dit 
onderzoek willen krijgen. Wie daama snel van de belangrijkste bevindingen, con-
clusies en aanbevelingen op de hoogte wil raken, raden we aan hoofdstuk 9 als sa-
menvatting te hanteren. Het empirisch materiaal dat daaraan ten grondslag figt, 
vindt men vervolgens desgewenst in de drie centrale hoofdstukken. 

Met het verzamelen van onderzoeksmateriaal begonnen we in december 1998; we 
stopten op 17 september 1999. 

Dit onderzoek kende een begeleidingscommissie van deskundigen op het vlak van 
criminaliteit met informatie en communicatietechnologie (zie bijlage 1). We zijn de 
leden ervan zeer erkentelijk voor hun enthousiaste en deskundige inbreng. Van hen 
willen we speciaal Richard Vriesde hier noemen vanwege zijn actieve hulp bij het 
verzamelen van onderzoeksmateriaal. Verder gaat onze dank uit naar de personen 
die tijd vrijmaakten voor een interview (bijlage 2). Tot slot willen we de organisa-
toren van het hackerscongres HIT2000 bedanken voor hun gastvrijheid. We had-
den al deze waardevolle, persoonlijke contacten niet graag vervangen door gedigi-
taliseerde. 

Houten, oktober 1999 

Wouter Stol 
Rene van Treeck 
Sascha van der Ven 
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Managementsamenvatting 

De belangrijkste verandering die nieuwe communicatie- en informatietechnologie 
met zich meebrengt, is dat mensen in het gebruik ervan tal van nieuwe sociale 
structuren tot stand brengen. Met name op internet is dit heel manifest. Door de 
nieuwe technologie hebben mensen niet alleen meer mogelijkheden maar ze hebben 
ook minder zicht op elkaars doen en laten. Daardoor kunnen zij zich binnen die 
nieuwe sociale structuren ook gemakkelijker dan voorheen onttrekken aan de heer-
sende regels: `niemand die het merkt'. Sterker nog, de structuren die ontstaan rond 
strafbaar gedrag (zoals bij hacken en kinderporno) hebben ook een legitimerend 
effect: `ik ben niet de enige die dit doet, het is dus wel oke'. Zo gezien faciliteert 
ICT normafwijkend en crimineel gedrag. Omdat oude mogelijkheden voor norm-
afwijkend gedrag niet zo snel verdwijnen als er nieuwe bijkomen, neemt per saldo 
het criminele repertoire in onze samenleving toe. 

Het is niet zo dat burgers door ICT meer strafbare gedragingen plegen terwijl poli-
tie en justitie met lege handen staan. Ook hen biedt nieuwe technologie nieuwe 
mogelijkheden maar ze hebben wel een inhaalslag te maken. Gebrek aan bevoegd-
heden is niet het probleem. Wat politie en justitie momenteel het meest parten 
speelt, is gebrek aan kennis en onvolkomenheden in de organisatie van de opspo-
ring. Veel van de meer dan veertig maatregelen die we voorstellen in het laatste 
hoofdstuk, zijn gericht op verbetering van die twee punten. 

Maatregelen ter versterking van de rechtshandhaving in cyberspace zullen voor een 
belangrijk deel betrekking moeten hebben op het verbeteren van de kennispositie 
van politie en justitie. Zij moeten letterlijk en figuurlijk de weg weten op digitaal 
terrein (basiskennis); ze moeten gedragingen en identiteiten van burgers kunnen 
achterhalen (opsporing) en zij moeten zicht hebben op patronen en trends in crimi-
naliteit met ICT (opsporingsbe/eid). Dat zijn de essenties: 

Naast gebrek aan kennis spelen ook gebreken in de organisatie van de opsporing 
politie en justitie parten. We vatten dat breed op. Om tot verbetering te komen, is 
dan ten eerste van belang zoveel mogelijk gebruik te maken van de alledaagse 
controle die burgers op elkaar uitoefenen, de informele sociale controle. De over-
heid moet voorwaarden scheppen die dergelijke controle stimuleren, zoals het in-
richten van meldpunten en het uitdragen van internetnormen — ook door politiesur-
veillance in cyberspace. Innovatief politie-/justitiebeleid moet zoeken naar meer 
nieuwe mogelijkheden om de informele sociale controle op internet te versterken. 
Ten tweede moeten instellingen op sleutelposities actief deelnemen aan de bestrij-
ding van criminaliteit met ICT. We denken speciaal aan maatregelen die providers 
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en financiele instellingen kunnen nemen. Dergelijke instellingen moeten ook aange-
zet worden mee te werken aan het vergaren van (beleids)informatie over patronen 
en trends in criminaliteit met ICT. Ten derde is voor de organisatie van de opspo-
ring van belang dat ook het opsporingsapparaat, beter dan nu het geval is, is toege-
rust op het bestrijden van digitale criminaliteit. 

In verband met dat laatste krijgen we te maken met twee bekende dilemma's: spe-
cialisme versus generalisme en lokale politiezorg versus bovenlokale politiezorg. 
Politie en justitie hanteren als principe dat zij zich, als dat nodig is, specialiseren 
rond delictsoort en niet rond het middel dat bij een delict wordt gebruikt, zoals 
ICT. Dat moet zo blijven. De primaire verantwoordelijkheid voor het opsporen van 
kinderpomo op intemet bijvoorbeeld, hoort dus thuis bij Jeugd & Zeden-afdeling-
en, niet bij een bureau Digitale Expertise. Er moeten dus binnen operationele poli-
tiediensten geen (sub)specialismen ontstaan doordat groepje mensen binnen een 
dienst alleen bezig gaan met digitale varianten van criminaliteit. Voor justitie geldt 
mutatis mutandis hetzelfde. De politiemensen bij de `gewone' diensten moeten ba-
siskennis opdoen over digitale aspecten in criminaliteit en criminaliteitsbestrijding. 
Dat boort inmiddels bij een algemene politie- en justitieontwikkeling. Daarnaast 
moeten politiemensen en officieren van justitie een beroep kunnen doen op experts 
op het vlak van digitaal rechercheren. Kortom: de huidige richting die politie en het 
OM hebben ingeslagen is op hoofdlijnen adequaat. Het tempo waarmee zij zich 
aanpassen aan bun veranderende omgeving laat echter te wensen over. Het zoge-
heten drie-echelonsmodel komt maar traag van de grond. 

Het tweede bekende thema betreft de geografische orientatie van de politie. Politie 
en justitie in Nederland zijn geografisch georganiseerd in respectievelijk 25 regio's 
en 19 arrondissementen. Daarnaast kennen we enkele landelijke regelingen. Crimi-
naliteit met ICT doorkruist deze grenzen frequent, bovendien is vaak principiele 
discussie mogelijk over de locus delicti. Het kan niet anders of dit moet, in ieder 
geval op bepaalde criminaliteitsterreinen, leiden tot nieuwe politie- en justitiearran-
gementen die de lokale zorg (ver) overstijgen. Het verdient aanbeveling vanuit die 
optiek te kijken naar, en te leren van, de ervaringen van het kinderpornoteam bij de 
CRI. Van politie en justitie vereist deze onontkoombare ontwikkeling naar (inter-
nationale) grootschaligheid op deelterreinen, een bijzondere organisatorische en 
mentale flexibiliteit, want zij moet harmonieus worden ingepast in een politiezorg 
die primair lokaal is gericht. 
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HOOFDSTUK 1 

Een theoretisch perspectief: de sociale controlebenadering 

1.1 Inleiding 

Dit is een empirische studie. De nadruk ligt dan ook op de hoofdstukken waarin 
we ons onderzoeksmateriaal presenteren. Niettemin willen we starten met een the-
oretisch perspectief waarbinnen de resultaten kunnen worden geplaatst: de sociale 
controlebenadering. Het is echter niet onze bedoeling deze benadering hier breed 
uit te meten omdat op andere plaatsen al meer is geschreven over sociale controle 
in relatie tot de (Nederlandse) politie (Cachet 1990; Stol 1996). We beperken ons 
derhalve tot de essenties die we van belang achten voor deze studie. 

1.2 Sociale orde en sociale controle 

Een samenleving kan niet bestaan zonder sociale orde. Maar sociale orde is niet 
vanzelfsprekend. In iedere samenleving wordt zij geregeld op de proef gesteld door 
mensen die zich gedragen tegen de heersende regels. Om te lcunnen voortbestaan 
heeft een samenleving daarom sociale processen en arrangementen nodig om ge-
drag van mensen in overeenstemming te houden of te brengen met de gangbare 
conventies. Dergelijke ordebevestigende inspanningen leiden natuurlijk nooit tot 
volkomen voorspelbaar en ordentelijk gedrag van alle mensen. Dat is maar goed 
ook want een samenleving zonder mensen die `anders' zijn en nieuwe wegen ver-
kennen, is net zomin denkbaar als een samenleving zonder orde. Het gaat om het 
vinden en vasthouden van leefbare balansen. 

Sociale controle houdt in dat mensen elkaars gedrag beinvloeden en corrigeren in 
de richting van de standaards die in hun groep worden voorgestaan. Het is daarmee 
gericht op een collectief belang, niet op een individueel. Sociale controle doen 
mensen middels bestraffen en verzorgen (Wilterdink en Van Heerikhuizen, 1985). 
De grens tussen beide is overigens moeilijk te trekken. Het straffen van de een kan 
voortkomen uit zorg voor de ander. In opvoeding en psychiatrische zorg laten straf 
en zorg zich nog lastiger scheiden. 

Sociale controle moeten we allereerst opvatten in de eenvoudige betekenis van het 
woord: mensen letten op elkaar, helpen elkaar, voeden elkaar op, corrigeren el-
kaar, spreken elkaar aan op wangedrag en roemen elkaars heldendaden. Dat doen 
zij allemaal min of meer vanzelfsprekend, zonder formele kaders of bevoegdheden. 
Het is de informele sociale controle van alledag. Daarnaast kennen we ook formele 
sociale controle. 
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Daarvan is sprake als de controle wordt uitgeoefend door mensen die dat als spe-

dale taak hebben. Zij oefenen de controle dan uit namens (anderen in) de samenle-

ving. De controle is als het ware uitbesteed en de controlerenden treden op namens 

het collectief Ze hebben geen carte blanche maar zijn bij de controle gebonden 

aan regels, waarover ze weer verantwoording moeten afleggen aan het collectief. 

Onderwijs en gezondheidszorg zijn voorbeelden van formele sociale controle, maar 

natuurlijk ook politie en justitie. Politie en justitie zijn arrangementen voor formele 

sociale controle met de nadruk op bestraffing. 

Sociale controle is van alle tijden en plaatsen, maar de manier waarop mensen in-

vulling geven eraan, verschilt per samenleving. Om effectief te zijn moet de manier 

waarop sociale controle wordt uitgeoefend, zijn afgestemd op de aard van de so-

ciale orde in de desbetreffende samenleving. Speciaal technologische ontwikkelin-

gen maken verschil in dit verband. 

1.3 Een complexe samenleving 

Sociale orde is het resultaat van regelmatigheden in menselijk gedrag. Middels so-

dale controle worden onregelmatigheden die de orde verstoren, gecorrigeerd. Dat 

gaat niet zomaar. Sociale controle kan pas worden uitgeoefend als afwijkende ge-

dragingen zichtbaar zijn voor degenen die de controle uitoefenen. Daarna moet de 

ovenreder geidentificeerd worden. Tot slot moet de overtreder in persoon kunnen 

worden aangesproken en zo nodig kunnen worden aangepakt. Sociale controle 

vergt uiteindelijk dat mensen kunnen ingrijpen op individuele medemensen. De 

Franse filosoof Foucault heeft deze principes aangereikt en uitgebreid beschreven 

in zijn studie over de ontwikkeling van straf en discipline in Europa (Foucault, 

1975). Zicht op wat mensen doen, en dus ook toezicht en surveillance staan voor 

hem centraal. 

Zo gezien is sociale controle vooral effectief in een overzichtelijke leefgemeen-

schap waarin mensen nauwe relaties met elkaar onderhouden en daardoor min of 

meer als vanzelf weet hebben van elkaars doen en laten. Maar de sociale orde in 

onze samenleving heeft andere kenmerken dan van een overzichtelijke leefgemeen-

schap. We leven in een complexe samenleving. 

Een samenleving is complexer naarmate mensen deel uitmaken van omvangrijkere 

en gedifferentieerdere netwerken. De opmars van transportmiddelen en van corn-

municatie- en informatietechnologie heeft ertoe bijgedragen dat we deel zijn gaan 

uitmaken van uitgebreide relatienetwerken. Als we ons alleen al proberen voor te 

stellen welk netwerk van betrekkingen ten grondslag ligt aan ons autobezit, komt 

de complexiteit van onze samenleving al tot leven. Een auto wordt bijvoorbeeld 
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geproduceerd in Japan, met onderdelen uit diverse andere landen, en vervolgens 
verscheept naar Europa. Daar zorgen transportondernemingen voor distributie 
over een dealernetwerk, waar de reclame- en verkoopafdeling de auto aan de man 
brengen. De overheid verzorgt samen met verschillende multinationals voor de in-
frastructuur, uiteraard pas nadat de belastingdienst via onze (eveneens internatio-
naal opererende) bank de wegenbelasting heeft geind. Als wij een auto kopen, hel-
pen we dit geheel aan sociale structuren te reproduceren. We kunnen echter de 
structuren die we aldus actief in stand helpen houden, niet overzien. 

De betrekkingen die we met anderen onderhouden, zijn overwegend zakelijk ge-
tinte deelbetrekkingen. We hebben contact met iemand als bakker, monteur, leraar, 
verkoper, klant, collega, of clubgenoot, maar we kennen elkaar allemaal maar zeer 
ten dele. Zo gezien gaat een complexe samenleving hand in hand met anonimiteit. 
We zijn al bij lange na niet meer in staat om het netwerk te overzien van betrekkin-
gen waarvan we zelf deel uitmaken, laat staan dat we zicht hebben op de betrek-
kingen die anderen onderhouden. Kortom, niet alleen is de sociale orde in een 
technologische samenleving complex maar bovendien is lastig te overzien wie met 
wie welke relaties onderhoudt. Dus is ook moeilijk te zien wie werkt aan sociale 
structuren die niet rijmen met de heersende normen. 

1.4 Sociale controle in een complexe samenleving 

Het zal duidelijk zijn dat uitoefenen van sociale controle in zo'n complexe samen-
leving geen eenvoudige zaak is. Vooral het gebrek aan zicht op menselijke activi-
teiten en betrekkingen, en de relatief grote mate van anonimiteit, liggen daaraan ten 
grondslag. Hoewel wellicht de meeste sociale controle in onze samenleving plaats 
vindt in de informele sfeer, heeft ook de overheid een onmisbare rol. Juist omdat, 
vanwege de toegenomen complexiteit en anonimiteit, informele sociale controle 
niet op alle terreinen van het sociale leven even toereikend is, is er ruimte en nood-
zaak voor formele vormen van sociale controle. Daarbij is wel van belang te reali-
seren dat formele overheidscontrole vooral effectief is voorzover het verweven is 
met en steunt op de informele sociale controle van burgers onderling. In politie-
werk geldt dat zowel voor het bestrijden van criminaliteit als voor het oplossen van 
sociale problemen in de wijk (Bittner, 1967; Mastrofski, 1983; Cachet, 1990; Stol, 
1996; In 't Velt en Stol, 1997). 

Om haar controlerende taak uit te voeren, moet de overheid voor alles zicht heb-
ben op de orde-reproducerende activiteiten van mensen. Redenerend vanuit con-
troleperspectief zou het ideaal zijn als de overheid zicht had op alle gedragingen 
van burgers en vooral op alle relaties die mensen onderhouden. Vanuit relaties ont-
staan immers patronen en sociale structuren, ook de criminele. Maar zo'n controle- 

3 



situatie is utopisch — in het Utopia van Thomas More werden mensen voortdurend 

in de gaten gehouden (More, 1516) — en in onze samenleving niet denkbaar. Een 

diep in ooze cultuur verankerde norm is immers dat mensen een zeker recht hebben 

op lichamelijke en geestelijke privacy. Daarmee is een fundamenteel maatschappe-

lijk dilemma aangeduid. De overheid moet sociale controle uitoefenen om normen 

te handhaven. Ze moet daarvoor zicht creeren op de handel en wandel van burgers. 

Maar tegelijk moet de overheid de norm eerbiedigen dat respect hoort te worden 

opgebracht voor de individuele vrijheid van het individu. Zolang privacy in onze 

samenleving een punt van aandacht is, blijft dit dilemma centraal staan in de ont-

wikkelingen. • 

1.5 ICT en sociale orde 

Het complexer worden van onze samenleving is een proces dat al eeuwen gaande is 

(Mumford, 1934; Ellul, 1954). Diverse technologieen hebben daarin een rol ge-

speeld. In het bijzonder denken we dan aan uitvindingen zoals het schrift, de boek-

drukkunst, de telegrafie, de verbrandingsmotor, de televisie en de computer. Re-

cente ontwikkelingen die in dit verband genoemd moeten warden, zijn de mobiele 

telefonie en het internet. De mobiele telefoon maakt dat mensen steeds gemakkelij-

ker hun netwerken onderhouden. Staande in de file dragen zij snel ook nog even bij 

aan het in stand houden van andere sociale constructies. Maar een nog groter effect 

op de sociale orde gaat uit van wat mensen doen met internet. Anders dan bij mo-

biele telefonie ontstaan op internet nieuwe sociale structuren doordat gelijkgestem-

den elkaar vinden en min of meer vaste gedragspatronen vormen. Er ontstaan zo 

tal van nieuwe relatienetwerken die gedragen worden door digitale communicatie. 

Die kunnen we niet afdoen als virtueel en dus onecht. Ten eerste reguleert inter-

netgebruik gedrag van mensen, alleen al doordat ze achter hun computer zitten. 

Ten tweede staan de digitale sociale structuren die mensen tot stand brengen ook 

voor het avenge zelden of nooit helemaal los van wat die mensen doen in de fysie-

ke wereld. Voor een deel zijn de digitale sociale structuren voortzettingen van de 

structuren uit die fysieke wereld. Een vereniging die een website start, is een voor-

beeld daarvan. Voor een ander deel ontstaan op internet ook sociale structuren die 

in de fysieke wereld (nog) niet bestaan. Dat zien we vooral bij onderwerpen waar-

bij de geinteresseerden elkaar in de echte wereld maar moeilijk kunnen vinden. Zij 

vinden elkaar in de echte wereld bijvoorbeeld niet rond een onderwerp wanneer er 

daarvoor maar weinig belangstellenden zijn, of wanneer het betrokkenen in de fy-

sieke wereld teveel moeite is om de contacten te onderhouden, of wanneer het gaat 

am een onderwerp dat strijdig is met de heersende normen. In het laatste geval 

kunnen mensen elkaar immers niet of nauwelijks openlijk opzoeken. Op Internet is 

het vinden van gelijkgestemden gemakkelijker vanwege de vele zoekfaciliteiten, de 
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snelheid waarmee mensen de boodschappen van veel anderen kunnen doornemen 
en vanwege de relatief hoge mate van anonimiteit. In de pers zagen we onlangs 
nog een voorbeeld daarvan in een artikel over orthodoxe joden die worstelen met 
hun homoseksuele geaardheid. We citeren daaruit: 

De joodse gemeenschap eist dat homo's onzichtbaar zijn, en in de homowe-
reld bestaat een vijandige houding tegenover het jodendom, zoals rabbijn 
Yaakov Levado (ook een pseudoniem) het uitdrukt. Zijn levensverhaal, dat 
begint met de woorden 'Ik ben een orthodoxe rabbijn en homo', is te vinden 
op internet. Op dit medium zijn soms bemoedigende teksten te vinden, ge-
schreven door verlichte rabbijnen die al dan niet homo zijn. 
'Internet heeft ons !even iets gemakkelijker gemaakt', zegt Michael, mede-
initiatiefnemer van een website voor orthodoxe homo's en lesbo's. 'We heb-
ben een veilige ontmoetingsplaats. Mensen komen met elkaar in contact zon-
der hun identiteit prijs te geven. De meesten gebruiken, zeker in het begin, 
schuilnamen.' Vooral voor jongeren is het medium een uitkomst. `Tieners re-
aliseren zich niet dat ze niet de enige zijn met een "afwijking", en dat ook an-
deren schuldgevoelens hebben en eenzaam zijn. Ik denk dat dat sommigen 
van zelfmoord houdt.' De contacten in cyberspace leiden bij voldoende we-
derzijds vertrouwen niet zelden tot lijfelijke ontmoetingen, beaamt Michael 
met een glimlach (de Volkskrant, 4 augustus 1999). 

Internet faciliteert aldus het ontstaan van sociale structuren die voorheen niet of 
maar moeizaam tot stand kwamen. Aandacht verdient hier natuurlijk vooral het 
ontstaan of uitdijen van nieuwe sociale structuren in verband met criminaliteit. 

1.6 ICT en (formele) sociale controle 

ICT, in het bijzonder internet, faciliteert natuurlijk niet alleen het ontstaan van 
nieuwe normafwijkende sociale structuren, het faciliteert ook het uitoefenen van 
sociale controle. Vooral formele sociale controle lijkt baat te kunnen hebben bij de 
ICT-mogelijkheden, omdat (overheids)instanties in de positie verkeren om tijd en 
geld te investeren in het aanleggen van databanken. Bovendien heeft de overheid 
daarbij nog haar monopolie op het toepassen van geweld en — daarvan afgeleid, en 
hier van groter belang — haar mogelijkheden tot het afdwingen van informatiever-
strekking. ICT biedt de overheid ongekende mogelijkheden om het doen en laten 
van burgers te monitoren, dossiers over hen op te bouwen, hen te identificeren en 
te lokaliseren. De vraag die zich nu onmiddellijk opdringt, is waar het zwaartepunt 
in de ontwikkeling komt te liggen: bij een toename in orde-aantastende structuren 
of een toename van overheidscontrole. Wellicht krijgt ook geen van beide dimen-
sies een nieuw overwicht en blijft een zekere balans bewaard. 
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Zo'n balans ontstaat niet automatisch. Wat we nu kunnen waarnemen, en dat was 

ook de aanleiding tot dit onderzoek, is dat 1CT nieuwe criminaliteit met zich mee-

brengt, terwiji de overheid nog zoekt naar een antwoord daarop. Dit vraagt dat de 

overheid haar positie verstevigt. Zij kan haar controlerende en rechtsbeschermende 

taken immers niet vervullen als zij het zicht verliest op het doen en laten van men-

sen in de digitale delen van de samenleving. Ook in cyberspace moet de overheid 

voor het uitoefenen van formele sociale controle weten wie wie is, wie waar ver-

blijft en wie wanneer wat gedaan heeft. 
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HOOFDSTUK 2 

Onderzoeksopzet 

2.1 Onderwerp van onderzoek 

Dit onderzoek is inventariserend van aard en is dus meer gericht op overzicht dan 
op specialistische details. Het begrip ICT-criminaliteit vatten we daarom bij aan-
yang van het onderzoek breed op. Bij de start hebben we nadrukkelijk niet alleen 
gelet op internet maar ook op bijvoorbeeld telecommunicatie, digitale informatie-
dragers (zoals CD's en smartcards), elektronisch betalingsverkeer en intranet. 

Wie onderzoek doet naar gevolgen van technologie moet niet een bepaalde tech-
nologie als vertrekpunt kiezen maar de maatschappelijke processen waarop techno-
logie betrekking heeft (Danziger, 1985). Ook bij politiewerk ervaren onderzoekers 
dat zij bij onderzoek naar gevolgen van technologie moeten vertrekken bij de vraag 
hoe politiemensen politiewerk doen (Van de Bunt en Rademaker, 1992; Stol, 
1996; In 't Velt, 1996, 1997). Overeenkomstig dit principe gaan we bij het onder-
zoek naar ICT-criminaliteit niet uit van te onderscheiden technologieen, maar van 
criminaliteit. Vanuit die invalshoek brengen we dan in kaart hoe ICT een scheppen-
de of faciliterende rol speelt. Het onderwerp van onderzoek is dus niet een bepaal-
de technologie maar: `criminaliteit die door ICT is mogelijk gemaakt of danig gefa-
ciliteerd'. We schrijven `danig gefaciliteerd' omdat niet elke vorm van criminaliteit 
waarbij ICT op een in zichzelf legate wijze wordt gebruikt, hier van belang is (bij-
voorbeeld het gebruik van mobiele telefoons door straathandelaren in drugs of 
door malafide beurshandelaren). 

2.2 Onderzoeksdoel 

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is bij te dragen aan het vermogen van po-
litie en justitie om ICT-criminaliteit aan te pakken. Daartoe moet het onderzoek in-
zicht geven in de aard en ernst van ICT-criminaliteit, en in de mogelijkheden om 
daarop in te grijpen. Het gaat niet exclusief om strafrechtelijke mogelijkheden. Ook 
gaat aandacht uit naar de mogelijkheden van bestuurlijke maatregelen, zelfre-
gulering en preventie (waaronder bijvoorbeeld informatiebeveiliging). 

Dit is een inventariserende studie. We beschrijven de huidige stand van zaken; toe-
komstscenario's laten we achterwege. Op basis van dit onderzoek moet ook dui-
delijk worden welke punten voor vervolgonderzoek in aanmerking komen. 
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2.3 Onderzoeksvragen en operationalisering van begrippen 

2.3.1 De vier hoofdvragen 
Bij aanvang van het onderzoek formuleerde het ministerie van Justitie vier onder-
zoeksvragen: 
1. Wat is de aard en ernst van criminaliteit op het gebied van informatie- en corn-

municatietechnologie, voorzover het de Nederlandse belangen raakt? 
2. Welke inspanningen spreiden de opsporingsdiensten en het OM op dit terrein 

ten toon en tot welke resultaten leidt dit? 
3. Welke opsporingsbevoegdheden en bestuursrechtelijke rnogelijkheden staan de 

betrokkenen bij de bestrijding van de diverse vormen van 1CT-criminaliteit ter 
beschikking en is sprake van lacunes? 

4. Welke mogelijkheden zijn voorhanden in de sfeer van criminaliteitspreventie om 
ICT-criminaliteit tegen te gaan? 

Hierna werken we de vraagstelling verder uit. We geven — voorzover mogelijk — 
een eerste operationalisering van de centrale begrippen en formuleren bij elke 
hoofdvraag deelvragen. Dat geeft het onderzoek richting. Een strikte richtingbe-
paling is niet op alle punten mogelijk of zinvol, want het gaat immers om verken-
nend onderzoek. 

2.3.2 Vraag I: aard en ernst van 1C7-criminaliteit 
Als vertrekpunt voor het beschrijven van de aard van ICT-criminaliteit hanteren we 
de driedeling uit de nota 'Wetgeving voor . de elektronische snelweg' (Nota, 
1998:76-78): aantasting van het goed functioneren van informatiesystemen; ver-
mogensdelicten (fraude); uitingsdelicten. Gaande het onderzoek zal een concreter 
uitgewerkt overzicht ontstaan. Aandachtspunt bij de diverse vormen van ICT-
criminabteit is of kan worden gesproken van georganiseerde criminaliteit. 

De ernst van ICT-criminaliteit laat zich moeilijk uitdrukken in frequentie waarmee 
het voorkomt. Deze verkenning is daarop dan ook niet zozeer gericht. We geven 
meer gewicht aan andere criteria om de ernst van een bepaalde vorm van ICT-
criminaliteit uit te drukken: 
— mate van `zichtbaarheid' of toegankelijkheid ervan; 
— mate waarin zij de rechtsorde schokt (immateriele schade); 
— mate waarin zij materiele schade veroorzaalct; 
— mate waarin sprake is van georganiseerde criminaliteit; 
— mate waarin het politie, justitie of andere betrokkenen mogelijk is (of kan wor-

den) haar te bestrijden. 
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De eerste onderzoeksvraag betreft aard en ernst van ICT-criminaliteit voorzover 
het de Nederlandse belangen betreft. Dat is een begrenzing. Tegelijk betekent die 
formulering ook dat het onderzoek niet is beperkt tot wat zich binnen de Neder-
landse landsgrenzen afspeelt. Kenmerk van ICT is immers het . gemak waarmee 
landsgrenzen worden overschreden. De begrenzing houdt in dat het onderzoek zich 
richt op ICT-criminaliteit: 
— die in of vanuit Nederland wordt gepleegd; 
— waarvan de effecten of uitingen in Nederland merkbaar zijn; 
— waarvan is te verwachten dat Nederland binnen vijf jaar met deze vorm van cri-

minaliteit te maken krijgt. 

Hieronder staat de eerste hoofdvraag uitgewerkt in deelvragen: 
I. Wat is de aard en ernst van criminaliteit op het gebied van informatie- en corn-

municatietechnologie, voorzover het de Nederlandse belangen raalct? 
a. Welke soorten ICT-criminaliteit worden gepleegd die de Nederlandse belan-

gen raken? 
b. Per soort: hoe gaan criminelen daarbij precies te werk (zo mogelijk illus-

treren met voorbeelden uit de praktijk)? 
c. Per soort: van welke technologie of van welk samenstel van technologieen 

maken daders precies gebruik (misbruik) voor het plegen van het delict? 
d. Per soort: wat is de ernst van de ICT-criminaliteit? 

2.3.3 Vraag 2: inspanningen en reSultaten van opsporingsdiensten en OM 
Bij inspanningen denken we aan concrete uitvoeringsactiviteiten ter bestrijding of 
voorkoming van ICT-criminaliteit. Van resultaten spreken we om te beginnen als 
inspanningen hebben geleid tot opsporing of voorkoming van ICT-criminaliteit. 
Van belang daarbij is de zekerheid waarmee resultaten kunnen worden toegeschre-
ven aan de inspanningen. Het kan gaan om globale claims, maar ook om concrete 
resultaten die aantoonbaar het gevolg zijn van de inspanningen. Ook kunnen als re-
sultaten van inspanningen worden aangemerkt: 
— opdoen van kennis over de aard en omvang van ICT-criminaliteit; 
— opdoen van inzicht in hoe ICT-criminaliteit kan worden bestreden; 
— realiseren van randvoorwaarden om ICT-criminaliteit te bestrijden of te voor- 

komen (zoals: organisatie-inrichting, netwerken voor een integrale aanpak). 

Ms we spreken over inspanningen, hebben we het ook over hindernissen die de op-
sporingsdiensten en het OM tegenkomen. De juridische aspecten daarvan komen 
aan de orde bij vraag drie. Hier gaat het om hindernissen op het vlak van techniek 
(zoals gebruik van encryptie door criminelen of gebrek aan apparatuur bij de op-
sporingsdiensten) en hindernissen op het vlak van de organisatie van de opsporing 
(bijvoorbeeld gebrek aan kennis en vaardigheden). 
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Onder `de opsporingsdiensten' verstaan we: 

— de reguliere politie — met speciale aandacht voor de regionale recherchedien-

sten, de divisie Centrale Recherche Informatie (CRI), het Landelijk Recher-

cheteam (LRT) en de (inter)regionale Bureaus Digitale Expertise (BDE); 

— de buitengewone opsporingsdiensten zoals bedoeld in artikel 68 van de Poll-

tiewet 1993 (zie ook Michiels e.a., 1997:302-9). 

De inspanningen en resultaten van de opsporingsdiensten en het OM kunnen niet 

los worden gezien van inspanningen van anderen die bij de problematiek zijn be-

trokken. We denken dan bijvoorbeeld ook aan partijen uit de particuliere sector. 

Voorzover mogelijk betrekken we ook die in onze verkenning, zij het dat de focus 

blijfI gericht op de opsporingsdiensten en het OM. 

Ook de tweede hoofdvraag hebben we uitgewerkt in deelvragen: 

2. Welke inspanningen spreiden de opsporingsdiensten en het OM op dit terrein 

ten toon en tot welke resultaten leidt dit? 

a. Welke inspanningen doet de politie voor welke delictsoort en met welk re-

sultaat? 

b. Welke inspanningen doen de buitengewone opsporingsdiensten voor welke 

delictsoort en met welk resultaat? 

c. Welke inspanningen doet het OM voor welke delictsoort en met welk resul-

taat? 

d. Welke inspanningen doen andere betrokken organisaties voor welke delict-

• soort en met welk resultaat? 

e. Gezien de antwoorden op vraag 2a tot en met 2d: hoe is de aanpak van ICT-

criminaliteit georganiseerd en hoe effectief is dat? 

2.3.4 Vraag 3: opsporingsbevoegdheden en bestuurihke mogeldkheden 
In de derde onderzoeksvraag kijken we niet alleen naar strafrecht en opsporing 

maar ook naar de bestuurlijke mogelijkheden. We besteden uiteraard ook aandacht 

aan het wetsvoorstel Computercriminaliteit II en het wetsvoorstel Bijzondere op-

sporingsbevoegdheden (BOB), waarin nieuwe bevoegdheden voor opsporing wor-

den gecreeerd. Onder 'betrokkenen' verstaan we derhalve naast de hiervoor reeds 

genoemde diensten ook bestuurlijke instanties, zowel op gemeentelijk als landelijk 

niveau. Ook komt aan bod of sprake is van lacunes. Daarbij letten we niet alleen op 

lacunes in de mogelijkheden per organisatie maar ook op lacunes in verband met de 

samenwerking tussen de diverse betrokkenen. 

De derde vraag werken we als volgt uit in deelvragen: 

10 



3. Welke opsporingsbevoegdheden en bestuursrechtelijke mogelijkheden staan de 
betrokkenen bij de bestrijding van de diverse vormen van ICT-criminaliteit ter 
beschikking en is sprake van lacunes? 
a. Welke opsporingsbevoegdheden hebben de opsporingsdiensten in verband 

met de verschillende vormen van ICT-criminaliteit? 
b. Welke bestuursrechtelijke mogelijkheden hebben de betrokken bestuurlijke 

instanties in verband met de verschillende vormen van ICT-criminaliteit? 
c. Welke samenwerking tussen opsporingsdiensten en bestuurlijke instanties is 

aangewezen voor een effectieve aanpak van ICT-criminaliteit? 
d. Voldoen de opsporingsbevoegdheden en bestuurlijke mogelijkheden of is 

sprake van lacunes? 
e. Waaruit bestaan de lacunes precies en hoe kunnen die tekortkomingen 

worden gerepareerd? 

2.3.5 Vraag 4: mogelijkheden voor preventie 
Preventie omvat zowel technopreventie als preventie via organisationele maatrege-
len en gedragsbeinvloeding. Hier keert encryptie weer terug, maar nu niet als mid-
del om criminaliteit te verhullen maar om de privacy van burgers te beschermen 
(Van 't Veer, 1998). We werken de vierde onderzoeksvraag uit in vier deelvragen: 
4. Welke mogelijkheden zijn voorhanden in de sfeer van criminaliteitspreventie 

om ICT-criminaliteit tegen te gaan? 
a. Welke vormen van criminaliteitspreventie zijn mogelijk? 
b. Voor welke vorm van ICT-criminaliteit is welke preventievorm het meest 

geschikt? 
c. Wie kan de preventie uitvoeren? 
d. Welke randvoorwaarden moeten daarvoor zijn vervuld? 

2.4 Methoden 

Het gaat om een beschrijvend onderzoek met een sterk orienterend karakter. De 
benadering is derhalve breed, zij het met inachtneming van de begrenzingen die we 
in de vorige paragrafen aangaven. Gaande het onderzoek moet blijken wat de 
zwaartepunten in de problematiek zijn. Die krijgen dan uiteraard de meeste aan-
dacht. 

Bij een dergelijk verkennend onderzoek horen kwalitatieve onderzoeksmethoden. 
We zullen gebruikmaken van vier methoden: literatuurstudie, semi-gestructureerde 
interviews, een open vragenlijst en observaties in de digitale wereld van internet. 

De literatuurstudie richt zich niet alleen op het reguliere maar ook op het grijze cir- 
cuit. De interviews zijn semi-gestructureerd (de onderzoeksvragen vormen de lei- 
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draad) en worden mondeling afgenomen (face-to-face). De vragenlijst met open 
vragen verzenden we per e-mail aan opsporingsinstanties met een homepage op het 
world wide web. We pasten deze methode al eerder toe (Van Treeck, 1998). Bij 
elk van de hiervoor genoemde drie onderzoeksmethoden komen alle vier de on-
derzoeksvragen aan bod. De vierde methode (observatie) is speciaal gericht op de 
aard en emst van ICT-criminaliteit (vraag 1). 
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HOOFDSTUK 3 

Methodische verantwoording 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Bij aanvang van het onderzoek concludeerden we dat het niet doenlijk is een uit-
puttend overzicht te presenteren van alle mogelijke vormen van ICT-gerelateerde 
criminaliteit. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is dat ook niet no-
dig. We kozen derhalve voor de volgende strategie. 

Enkele criminaliteitsvormen dienen als zwaartepunten in het onderzoek. De keuze 
van de zwaartepunten bespreken we in het volgende hoofdstuk. Deze centrale de-
lictsoorten vormen als het ware de kapstok voor de studie. Ondanks zo'n beper-
king in delictsoorten, hebben we getracht de studie het karakter van overzichts-
werk te laten behouden. Ten eerste bespreken we in het volgende hoofdstuk, voor-
afgaand aan de hoofdstukken over de centrale delictsoorten, het fenomeen ICT-
criminaliteit in brede zin en geven dan onder meer een overzicht van andere delict-
typen waaraan men in dat verband kan denken. Ten tweede dienen de geselecteer-
de delictsoorten als kapstok. We gaan per delictsoort dan ook niet bij alle kwesties 
volledig de diepte in. We geven een overzicht van zaken die in het kader van de 
vraagstelling relevant zijn. Veel aspecten die langs deze weg een plaats krijgen aan 
onze kapstok zijn ook relevant in verband met andere criminaliteitsvormen, zodat 
we uiteindelijk uitkomen op een overzicht van aandachtspunten en knelpunten dat 
toch weer een breder geldigheidsgebied heeft dan de paar delictsoorten die we hier 
centraal stellen. In het hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen komen we nog 
eens expliciet terug op de reikwijdte van de bevindingen (zie paragraaf 9.4). 

3.2 Literatuurstudie 

We begonnen het onderzoek met een literatuurstudie. Gezien de onderzoeksstrate-
gie, zochten we eerst literatuur over `criminaliteit en ICT' met een algemene strek-
king om pas na het vaststellen van de centrale delictsoorten te gaan zoeken naar 
meer specifieke literatuur. Van de literatuur die we bestudeerden, maakten we uit-
treksels aan de hand van de onderzoeksvragen. 

We ontdekten al snel dat we via deze klassieke literatuurstudiemethode (gebruik-
makend van de officiele kanalen) niet goed grip kregen op de actuele Nederlandse 
situatie. Een overzichtsstudie troffen we, zoals te verwachten was, niet aan. Enkele 
relevante deelstudies waren er wel, zoals het onderzoek naar digitale kansspelen 
van Van 't Veer (1998), het onderzoek naar beveiliging van creditcards van de 
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Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP, 1998) en de nota Wetgeving 
voor de elekironische snelweg (Nota, 1998). 1  Bij die beperkte oogst speelt een rol 
dat ICT-ontwikkelingen snel gaan en dat literatuur van enkele jaren her voor onze 

onderzoeksvragen al nauwelijks meer ter zake doet. Wat de juridische dimensie 

betreft bijvoorbeeld, is literatuur van voor de wet Computercriminaliteit (1993) al 

niet meer echt adequaat. Natuurlijk zijn er wel ICT-gerelateerde onderwerpen 

waarover meer literatuur te vinden is, zoals privacy en informatiebeveiliging. We 

hebben ons daarop echter niet specifiek toegelegd omdat dat weer teveel zou aflei-

den van het geven van een overzicht over de actuele Nederlandse situatie op het 

vlak van `ICT-criminaliteie en de — organisatie van de — bestrijding daarvan. Al 

met al bestudeerden we in de orienterende fase van het onderzoek, dus vooraf-

gaand aan de keuze van de centrale delictsoorten, niet meer dan elf titels. Gaande 

het onderzoek hebben we de literatuurstudie aangevuld met gerichtere Ifteratuur 
(zie de literatuurlijst). 

We hebben het relatieve gebrek aan materiaal in de vorm van boeken en andere of-

ficiele publicaties gecompenseerd met informatie uit andere bronnen. We vulden de 

literatuurstudie aan met een websitestudie, naar later bleek een waardevolle ac-

centverschuiving (zie ook paragraaf 3.4). Verder hebben we gedurende de looptijd 

van het onderzoek relevante berichten uit de papieren versie van het NRC-

Handelsblad en de Volkskrant verzameld. We namen ook het elektronisch maga-

zine CopsOCyberspace door, van medio 1997 (eerste nummer) tot medio 1999. 

Dit e-zine is een uitgave van de regionale recherchedienst van het politiekorps 

Rotterdam-Rijnmond. Ook namen we een reeks nummers door van het e-zine 

triminOliteit en Ondere Zoken', dat wordt uitgegeven door de Open Bronnen 

Unit van het politiekorps Haaglanden. 

3.3 Interviews 

Van maart tot en met juni 1999 interviewden we deskundigen op het gebied van 

criminaliteit met Id. Allereerst spraken we met deskundigen van politie en justi-

tie, vervolgens met deskundigen uit het bedrijfsleven, de journalistiek en internet-

meldpunten. Deze personen hebben vanuit hun functie goed zicht op 'ICI-

criminaliteie. We hanteerden de zogenoemde sneeuwbalmethode. Geinterviewden 

vertelden ons welke personen voor ons onderzoek' nog meer interessant zouden 

kunnen zijn. Tenslotte hebben we gesproken met hackers. Hackers zouden be-

stempeld kunnen worden als potentiele daders van criminaliteit met ICT. Tijdens 

het onderzoek bleken hackers eenvoudig te identificeren en te benaderen. Dit in te- 

Dc SMVP- rapporten Achtergronden van iniemelfraude en &nude en het Internet verschenen 
later n I 999. 
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genstelling tot andere potentiele dadergroepen van ICT-criminaliteit zoals pedo-
fielen of fraudeurs. Onderstaand verslag verduidelijkt dat. 

Het hackersblad 'tKlaphek heeft een site op internet. Verder vertelde inter-
netjournaliste Klaver ons over de organisatie van het Nederlandse hackersevene-
ment HIT2000. Beide hackersorganisaties hebben informatie en e-mailadressen op 
hun site. We stuurden hierop een korte e-mail met ons verzoek voor een interview 
naar deze adressen. In het verzoek hadden we de achtergrond van het verzoek en 
onze bedrijfsgegevens beschreven. Korte tijd later belden ze ons. Beide organisa-
ties wilden graag meewerken aan het onderzoek. Een redacteur van 'tKlaphek bel-
de vanuit het buitenland dat hij verhinderd was. Met hem is telefonisch en met be-
hulp van e-mail contact onderhouden. Een andere redacteur van 'tKlaphek hebben 
we bij hem thuis in zijn studentenflat geinterviewd. 

Het interview met mensen van HIT2000 vond plaats in een internetcafe. Bij 
binnenkomst bleek dat dit tevens de eerste bijeenkomst was waar de deelnemers 
elkaar persoonlijk ontmoetten. Voordien hadden ze alleen via een nieuwsgroep di-
gitaal contact met elkaar gehad. Ze vertelden dat hoofdorganisator Gerrie hen wel 
iets geschreven had over `iemand van justitie of zo' die zou komen. Geen van de 
hackers had bezwaar tegen de aanwezigheid van deze `buitenstaander. 

De interviews zijn allemaal gehouden aan de hand van de in paragraaf 2.3 beschre-
ven onderzoeksvragen. Tijdens de gesprekken zijn aantekeningen gemaakt. Voor 
het gebruiken van het materiaal hanteren we de gedragscode voor politieonder-
zoek. Dit betekent onder andere dat we uitspraken van geinterviewden voor publi-
catie aan hen voorleggen. Twee maal is bovendien een compleet interviewverslag 
aan de genterviewde voorgelegd. Indien een betrokkene dat wenst, geven we de 
uitspraken uitsluitend geanonimiseerd weer. 

In totaal hebben 34 interviews plaatsgevonden, waarvan den telefonisch. Een vol-
ledige lijst van genterviewde personen staat in bijlage twee. Naast deze gestructu-
reerde interviews is gedurende het onderzoek regelmatig telefonisch of per e-mail 
contact gelegd met verschillende geinterviewden, bijvoorbeeld om aanvullende in-
formatie te vragen. 

3.4 Website-research 

Onderzoekers gebruiken internet tegenwoordig onder meer voor het zoeken van 
literatuur via de on-line service van bibliotheken. Dat is ook een van de manieren 
waarop wij in dit onderzoek naar literatuur zochten. Met website-research bedoe-
len we echter het op internetpagina's zoeken van informatie over het onderwerp 
van onderzoek. In ons geval betekent dat bijvoorbeeld het opzoeken van hackers-
sites om daar zicht te krijgen op de hackerscultuur of de laatste trends in hacken, 

15 



het raadplegen van elektronische magazines (waaronder de elektronische uitgaven 
van kranten, die vaak ook andere berichten bevatten dan de papieren uitgave), of 
het downloaden van op internet gepubliceerde beleidsvoomemens van overheidsin-
stanties. 

Deze onderzoeksmethode heeft zo haar eigen voor- en nadelen. Als voordelen 
hebben we ervaren: gemakkelijke toegankelijkheid van het materiaal, actualiteit, 
diversiteit. Nadelen zijn er ook. Op Internet staat rijp en groen door elkaar, dus is 
de betrouwbaarheid een punt van zorg. Dat speelt vooral als het gaat om het ach-
terhalen van feiten. Verder is de informatie zeer vergankelijk. Wat nu op het net 
staat kan morgen voorgoed zijn verdwenen, en dat maakt het, de onderzoeker lastig 
zich over bevindingen te verantwoorden. 

Met de genoemde nadelen zijn we als volgt omgegaan. Wat de betrouwbaarheid 
betreft: we hebben geen internetpagina's in het onderzoek betrokken waarvan de 
afzender onduidelijk was. Dergelijke pagina's zijn overigens schaars. De meeste 
pagina's die we gebruikten, zijn van (overheids)instanties, bedrijven of verenigin-
gen. Wanneer we materiaal presenteren dat afkomstig is van websites, vermelden 
we steeds de bron, net zoals bij een `gewone' literatuurstudie gebruikelijk is. 

Van alle webpagina's die we bij het onderzoek gebruikten, hebben we een afdruk 
gemaakt. Dat heeft diverse redenen. Ten eerste is het niet doenlijk de informatie op 
webpagina's al surfend te verwerken. Door de pagina's te printen, creeerden we 
een naslagwerk dat we na het surfen grondig konden bestuderen. Ten tweede 
voorkomt uitprinten dat het materiaal ineens verdwenen is wanneer het van het 
web wordt gehaald. Ten derde ontstaat door de prints een archief van het gebruikte 
materiaal dat ook anderen nog kunnen naslaan. Wie zich een . beeld wil vormen van 
de wijze waarop we het materiaal hebben verwerkt, kan dat dus doen, zoals een le-
zer van oudsher ook de in onderzoeken aangehaalde boeken en krantenartikelen 
kan naslaan. Het intemetpagina-archief van dit onderzoek omvat ongeveer zeshon-
derd bladzijden en is voor geinteresseerden beschikbaar bij het WODC. Omdat 
website-research een vrij nieuw fenomeen is en dus nog weinig methodische con-
venties kent, geven we hierna weer hoe we bij de selectie van het materiaal te werk 
zijn gegaan. 

We maakten gebruik van de zoekmachine Ilse. Die is gericht op sites die worden 
aangeboden via Nederlandse internetdomeinen. We beperkten het zoekbereik in 
eerste instantie verder tot Nederlandstalige sites. Ook dan leverden sommige tref-
woorden nog grote hoeveelheden internetadressen op. Bijlage drie bevat een over-
zicht van trefwoorden die we in eerste aanleg gebruiken, plus de daarbij gevonden 
aantallen treffers. Het trefwoord met de meeste treffers was cracisme' (5.517), 
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terwijl `ict-criminaliteie slechts voorkwam op twee internetpagina's (beide van het 
ministerie van justitie). Na aldus enige ervaring te hebben opgedaan met trefwoor-
den rond ons onderzoeksonderwerp, begonnen we de eigenlijke website-research. 
Per trefWoord bestond die uit een systematisch en een associatief deel. 

Tabel 3.1: trefwoorden uit het eerste, systematische deel van de website-research en 

aantallen bezochte en beoordeelde sites. 

racisme 	 200 
— racisme NIET aric * 	 100 
— racisme NIET aric NIET magenta NIET antenna * 	150 
discriminatie NIET aric NIET magenta 	 200 
privacy 	 200 
drug 	 50 
— Internet EN drugs 	 50 
kinderporno 	 100 
fraude EN internet 	 100 
fraude EN (chipkaart OF smartcard) 	 100 
internet EN (goldcen OF kansspel) 	 150 
gambling 	 110 
hacken OF hacker 	 100 
spam 	 50 
virus 	 100 
internet EN wapen 	 200 
TOTAAL 	 1.960 
* Aric, Magenta en Antenna zijn organisaties met veel sites over deze onderwerpen. 

Het systematische deel verliep als volgt. Bij een trefwoord leverde de zoekmachine 
treffers, voorzien van korte samenvatting en met de belangrijkste treffers bovenaan 
de lijst. Van elke lijst met treffers bezochten we de vijftig tot tweehonderd eerstge-
noemde webpagina's. Tabel 3.1 geeft een overzicht van aantallen bezochte websi-
tes per onderwerp. Aangekomen bij een site beoordeelden we kort de inhoud ervan 
op relevantie voor dit onderzoek. Van de relevant geachte pagina's maakten we 
vervolgens een print. Zo'n systematische sessie leverde een serie prints en een eer-
ste beeld van de belangrijkste instellingen, groepen en personen rond een bepaald 
thema/trefwoord. Daarna volgde bij elk thema een meer associatieve zoektocht. 
We keken op belangrijke sites naar welke andere webpagina's daar werd verwezen. 
Daarbij hanteerden we geen grenzen meer in zoekgebied, zodat nu ook buitenland-
se sites binnen ons blikveld vielen. We beperkten ons dan wel weer tot essentiele 
sites, zoals de site van het Amerikaanse Webguardian over fraude of die van de 
Duitse Chaos Computer Club over hacken, want wie rond een trefwoord als 
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`fraude' of 'hacker' zonder beperking van site naar site surf, belandt in een einde-
loze tocht over internet. Ook van het associatief vergaarde materiaal maakten we 
prints. Die voegden we toe aan het dossier. 

Pas daarna kwam het echte bestuderen van het materiaal, dus het grondig doorle-
zen en samenvatten van de teksten. Dat leverde uiteraard weer nieuwe zoekvragen 
op en deze fase van de website-research bestond dan ook uit het afwisselend 
schrijven van samenvattingen en zoeken naar ontbrekende informatie. 

3.5 E-mail-enquete 

De vragenlijst die we gebruikten voor de e-mail-enquete is opgenomen in bijlage 
vier. De enquete heeft niet opgeleverd wat we ervan hadden verwacht. We verzon-
den ongeveer 350 vragenlijsten naar Amerikaanse opsporingsinstanties met een 
webpagina en ongeveer 200 naar opsporingsinstanties elders in de wereld. Ook 
zetten we de vragenlijst uit op het besloten politie bulletin board COPS. Via COPS 
is de lijst ook nog doorgesluist naar een aan COPS verbonden Engels politie bulle-
tin board. Ten slotte is de lijst door de CRI nog gepost bij een internationaal elek-
tronisch discussieplatform voor opsporingsambtenaren en uitgezet via het Interpol-
netwerk. Ook werd de hjst nog per e-mail toegezonden aan twaalf ter zake kundige 
contactpersonen van de CRI. Ondanks het gebruik van deze 'interne' kanalen was 
de totale respons teleurstellend. 

In een eerder onderzoek bereikten we met een e-mail-enquete een respons van on-, 
geveer twintig procent (Van Treeck, 1998). Nu was de respons minder dan een 
procent. We kregen via Internet vier bruikbare vragenlijsten retour, een uit Frank-
rijk en drie uit de Verenigde Staten. Via de TRI-kanalen' kregen we nog negen 
bruikbare vragenlijsten retour. We hebben geen non-respons onderzoek via internet 
uitgevoerd. We kunnen derhalve weinig zeggen over de oorzaken van deze magere 
opbrengst. We hebben wel vermoedens. Twee aspecten spelen naar ons idee een 
overwegende rol. 

Ten eerste komt e-mail die men via een postadres op een website verstuurt, bij de 
desbetreffende organisatie vaak binnen bij degene die de website beheert. Dat is in 
ons geval bijna zeker niet degene aan wie de enquete is gericht. Achter de inter-
netmailbox is mogelijk geen postverwerkende routine georganiseerd zoals dat bij 
papieren post het geval is (denk aan sortering, distributie en voortgangscontrole). 
Het is dan dus maar de vraag of onze mail ooit de juiste persoon heefl bereikt. 
Verder kan een e-mailtje gemakkelijker genegeerd worden dan een brief, niet in de 
laatste plaats vanwege de informele, vluchtige status ervan. Sommige webmasters 
hebben onze mailing wellicht als Apam behandeld. In ons eerdere onderzoek waarin 
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de respons zo'n twintig procent was, ging het om een enquete die was gericht aan 
de webmaster van de betreffende site. Die e-mail kwam dus hoogstwaarschijnlijk 
wet bij de juiste persoon terecht. 

Ten tweede vraagt onze enquete naar zaken die het operationele politiewerk aan-
gaan. Politiemensen zijn er doorgaans niet happig op aan buitenstaanders te vertel-
len over hun prioriteiten en werkwijzen, zeker niet de politiemensen die werken bij 
specialistische rechercheafdelingen. Aangezien niet eenvoudig is te controleren of 
zo'n vragenlijst wel zuivere koffie is, en dus niet is verzonden door een foute jour-
nalist of erger, zijn politiemensen wellicht ook extra terughoudend met het geven 
van informatie langs deze openbare weg. Dat we via de (voor politiemensen be-
trouwbare) C11.1-kanalen toch nog negen bruikbare vragenlijsten retour kregen, on-
dersteunt dit vermoeden. 

3.6 Observatie op internet 

Wie onderzoek doet naar criminaliteit met ICT, kan relatief veilig een poging wa-
gen daarvan ook zelf jets waar te nemen op internet. Zo is het fysiek bijwonen van 
een rechts-extremistische bijeenkomst in het kader van veldwerkonderzoek minder 
gemakkelijk dan het in cyberspace bezoeken van ultrarechtse sites en discussie-
groepen. Ten eerste is een site gemakkelijker te lokaliseren dan een bijeenkomst en 
ten tweede loop je in de digitale wereld minder risico — je bent anoniem en niet fy-
siek aanwezig. We hebben deze omstandigheden benut om eens rond te kijken in 
smartshops, veilinghuizen (op zoek naar een wapen) en gokplaatsen, en aanwezig 
te zijn in discussiegroepen over seks met minderjarigen, politiek, gokken en hac-
ken. Overigens bleef dat allemaal in de verkennende sfeer. Dat wit zeggen dat we 
nergens echt intensief aan de slag zijn gegaan om deel te nemen aan interacties in 
de schemerzones van internet. We waren er vooral op uit te zien hoe verschillende 
criminaliteitsvormen zich voordoen op internet en te beoordelen hoe gemakkelijk je 
als doorsnee internetgebruiker te maken kan krijgen met (of actief kan meedoen 
aan) strafbare activiteiten. 

Overigens is observeren op internet een onderzoeksmethode die nauw aansluit bij 
website-research, en daar zelfs in overloopt. Van oudsher is er een helder verschil 
tussen (participerende) observatie en deskresearch. Bij internet valt dat strikte on-
derscheid weg. We gaan hier niet in op de methodologisch wellicht interessante 
vraag hoe de grens tussen beide precies kan worden gedefinieerd. We laten het bij 
de vermelding dat onze website-research was gericht op het vergaren van geschre-
ven stukken en dat de observatie meer te maken had met hetgeen zich op of rond 
een site of discussiegroep afspeelt. Dat moet ook wel worden afgeleid uit tekst, 
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maar dan tekst in de vorm van geschreven conversatie (gastenboeken, aanbod van 

goederen en diensten, bestellijsten, discussiegroepen). 

Op intemet is, in tegenstelling tot in de fysieke wereld, wet weer een vrij duidelijk 

onderscheid te maken tussen observeren en participeren. De onderzoeker kan via 

het beeldscherm aanwezig zijn en observeren terwijI deze hoegenaamd geen in-

vloed uitoefent op het verloop der dingen, dus niet participeert. Dat is in geval van 

een klassieke observatiestudie minder eenvoudig omdat de onderzoeker dan door-

gaans fysiek en zichtbaar aanwezig is. 
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HOOFDSTUK 4 

Eerste orientaties rond aard en ernst 

4.1 Wat is `ICT-criminaliteit'? 

Bij de start van het onderzoek omschreven we `ICT-criminaliteie als `criminaliteit 
die door ICT is mogelijk gemaakt of danig gefaciliteerd' (paragraaf 2.1). Daarmee 
verlegden we bevvust het accent van ICT naar criminaliteit. Het gaat dus om crimi-
naliteit en de vraag hoe ontwikkelingen in ICT daarop ingrijpen. De term ICT-
criminaliteit is geen gelukkige omdat het ICT voorop stelt en suggereert dat sprake 
is van een veelomvattende nieuwe klasse van delicten. Dat is echter geenszins het 
geval. Drugshandel blijft drugshandel, kinderporno blijft kinderporno, ook at ge-
bruiken daders bij het plegen van de delicten mobiele telefoons, faxen, CD-roms en 
internet. Zo gezien kan zelfs de stelling worden verdedigd dat ICT-criminaliteit in 
de brede zin van het woord niet bestaat (Stol, 1999). In dat verband stelt Van Gu-
lik, als chef van het Nijmeegse interregionale team computercriminaliteit, dat com-
putercriminaliteit alleen die criminaliteit is die uitsluitend met een computer kan 
gebeuren. `Je spreekt toch ook niet van vulpenfraude?', zegt hij schertsend maar 
terecht (NRC-webpagina's, 1 maart 1993). ICT-criminaliteit in zuivere zin zou dan 
uitsluitend gaan om delicten als hacken, verspreiden van virussen, illegaal kopieren 
van CD's en diefstal van computerapparatuur. Dat wil niet zeggen dat ICT niet iets 
bijzonders heeft toegevoegd aan klassieke delicten zoals fi -aude en verspreiden van 
kinderporno, maar het gaat te vet -  om dergelijke delicten nu ineens te scharen onder 
een brede noemer als ICT-criminaliteit. De beide politieministers maken in hun 
Beleidsplan Nederlandse Politie naar onze mening dan ook terecht een onderscheid 
tussen `oude vormen van criminaliteit in een modern jasje' en `nieuwe bedreigingen 
voor de veiligheid'. Als voorbeeld van dat laatste noemen ze het inbreken in vitale 
computersystemen (Beleidsplan, 1998:6). 

Overigens is er ook een politie-tactische reden om terughoudend te zijn met te 
doen alsof ICT-criminaliteit een aparte klasse delicten is. Het leidt maar al te ge-
makkelijk tot versnippering van aandacht. Het is dan immers goed denkbaar dat 
een groep basispolitiemensen werkt aan straathandel in drugs en een politieteam 
voor ICT-criminaliteit aan internethandel in drugs, terwijl beide circuits onderdeel 
zijn van de activiteiten van een groep criminelen. 

We pleiten dus voor een terughoudend gebruik van de term ICT-criminaliteit. Ms 
we er alle delicten onder verstaan waarbij ICT een rot speelt, vervalt at snel elk on-
derscheid en verliest de term haar waarde. Daarom spraken we in eerste aanleg 
ook al over delicten die zijn `mogelijk gemaakt' of `danig gefaciliteerd' door ICT. 
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Van Gulik beperkte het begrip tot het eerste deel van onze definitie. Daar is bij na-
dere beschouwing veel voor te zeggen want het tweede deel is eigenlijk nogal 
ruim. In hoofdstuk I bespraken we hoe ICT de communicatie tussen mensen heeft 
vergemakkelijkt en hoe het daardoor de vorming van nieuwe sociale structuren fa-
ciliteert. Dat is een voordeel voor structuren die strijdig zijn met de heersende 
normen omdat mensen elkaar rond afwijkende normen niet eenvoudig kunnen vin-
den: ze zoeken niet alleen contact met gelijkgestemden maar hebben ook lets te 
verbergen voor anderen. Aldus moeten we al snel concluderen dat ICT danig faci-
literend is voor alle criminaliteit die mensen in samenwerking plegen, en daarmee 
krijgt de term naar onze smaak ook een te brede inhoud. 

Een ander probleem bij de term ICT-criminaliteit is dat het begrip ICT erg breed is 
(van telefoon en cassetterecorder tot mobi en Internet) terwijI mensen bij ICT-
criminaliteit eigenlijk vooral denken aan ellende op Internet, gerotzooi met betaal-
passen en misschien nog het illegaal kopieren van CD's. De term is nieuw en was 
voordat Internet doorbrak, voorzover wij weten, nog niet bekend. Het begrip 
`ICT-criminaliteir zet ons dus gemakkelijk op het verkeerde spoor. Het heeft na-
melijk letterlijk genomen een wijdere strekking dan de maatschappelijke betekenis 
die daaraan op dit moment wordt gegeven, rechtvaardigt. Wie het begrip wijds op-
vat, mist dus de maatschappelijke boodschap erachter. 

Daarmee hebben we het begrip nog niet gedefinieerd. Gelukkig is de uitweg uit de-
ze definitieproblematiek vrij eenvoudig. We hebben namelijk geen theoretische de-
finitie nodig om het maatschappelijk probleem waarover het bier gaat, te bestude-
ren en aan te pakken. Voor politic en justitie is het hoegenaamd niet relevant om 
tot een ultieme, theoretische definitie te komen. Zinvoller is het de reele maat-
schappelijke problemen te benoemen waarop de term duidt en daarmee aan de slag 
te gaan. We vullen het begrip ICT-criminaliteit in deze studie derhalve verder niet 
theoretisch maar empirisch in. 

4.2 Verschijningsvormen van ICT-criminaliteit 
4.2.1 Globaal waarnemingskader 
Een empirische invulling ontwikkelen betekent dat we de vraag stellen in welke 
vorm !CT-criminaliteit zich zoal in de samenleving voordoet. Een ruwe aanduiding 
van verschijningsvormen staat in de nota `Wetgeving voor de elektronische snel-
weg' (Nota, 1998:76-78). Onderscheiden zijn daar: aantasting van het goed fimc-
tioneren van informatiesystemen; vermogensdelicten (fraude); uitingsdelicten. 

Deze drie hoofdvormen namen we als primair referentiekader voor onze eerste in- 
ventarisatie van verschijningsvormen. Wie de landelijke media volgt en vooral wie 
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praat met politiemensen die in de materie zijn ingevoerd, komt vervolgens al snel 
tot een lange lijst van delictsoorten. Bijlage 4 bevat bijvoorbeeld een overzicht van 
vormen van internetcriminaliteit die is opgesteld door medewerkers van de CRI. 
Het was goed om van tevoren te weten waaraan we zoal konden denken, maar we 
namen niet alle denkbare delictvormen in ons analyseschema op. Als basis daarvoor 
hanteerden we de genoemde driedeling. De eerste categorie ('aantastingsdelicten) 
gaven we een jets ruimere strekking door daaronder ook te laten vallen het aan-
tasten van het goed functioneren van de rechtsorde. Aan de driedeling voegden we 
een vierde groep toe: `schending van persoonsrechten', zoals het schenden van pri-
vacy of van auteursrechten — maar dan zonder winstoogmerk. Hierna presenteren 
we achtereenvolgens de bevindingen uit twee landelijke dagbladen, het e-zine 
Cops@Cyberspace en het e-zine Crimin@liteit en @ndere Z@ken. 

De analyse is natuurlijk niet alleen een inventarisatie van verschijningsvormen, het 
geeft ook een indicatie van hoeveel aandacht de verschillende criminaliteitsvormen 
krijgen. Dat mogen we uiteraard met zien als maat voor de freqUentie waarmee een 
criminaliteitsvorm voorkomt. De hoeveelheid aandacht zegt eerder iets over de 
mate waarin een bepaalde vorm in de samenleving als bijzonder of als probleem 
wordt ervaren. Het zegt daarmee in zeker opzicht jets over de ernst. 

4.2.2 ICT-criminaliteit in landelijke dagbladen 
In de periode van 9 december 1998 tot 9 augustus 1999 (acht maanden) namen we 
het NRC-Handelsblad en de Volkskrant door op berichten over aan ICT gerela-
teerde criminaliteit. Er moest dan wel sprake zijn van een duidelijke rol van ICT. 
Een bericht dat ging over de aanhouding van enkele rechts-extremisten en waarin 
terloops stond vermeld dat er niet alleen drukwerk maar ook enkele CD's in beslag 
waren genomen, hebben we bijvoorbeeld niet opgenomen. De berichten houden 
steeds de bewering in dat een bepaalde criminaliteitsvorm is voorgekomen. Uiter-
aard hebben we in het kader van dit onderzoek de juistheid van die bewering met 
kunnen nagaan. Elk bericht hebben we in het overzicht een keer opgenomen. In 
totaal knipten we uit de Volkskrant 54 berichten en uit het NRC-Handelsblad 69. 
Tabel 4.1 laat zien hoe de berichten zijn verdeeld over de maanden van het jaar. 

De aandacht in de media is vrij constant over de tijd heen. ICT-criminaliteit is een 
gangbaar onderdeel van de landelijke berichtgeving geworden. In de maand april 
zijn er wat meer berichten dan gemiddeld. Dat kwam vooral door een reeks van 
zo'n tien extra artikelen over computervirussen, veroorzaakt door het toen rond-
warende virus Melissa en door de Balkan-oorlog (waarin de strijdende partijen el-
kaar niet alleen fysiek maar ook op internet bestookten). Deze oorlog was oven-
gens vermoedelijk het eerste interstatelijke conflict in onze geschiedenis waarbij de 
betrokken landen elkaar ook via internet dwars zaten. 
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Tabel 4.1: aantallen berichten, gelmipt nit het NRC-Handelsblad en de Vollcskrant. 

Pert ode 	 Aantal 
9-31  december 1998 	 8 
januari 	 12 
februari 	 19 
maart 	 15 
april 	 25 
mei 	 12 
juni 	 10 
juli 	 8 

1 -9 augustus 1999 	 4 
Totaal 	 123 

Tabel 4.2 laat zien waarover de krantenberichten handelden. Over het geheel ge-
zien ligt de nadruk op de volgende delictsoorten: 
— (verspreiden van) virussen: 20 berichten; 
— illegaal kopieren en/of verspreiden van data: 18 berichten; 
— (verspreiden van) kinderpomografie: 14 berichten; 
— discriminatie/smaad: 10 berichten. 

Kijken we in tabel 4.2 naar de hoofdgroepen, dan ligt de nadruk in de berichtge-
ving op vermogensdelicten. Dit is niet zo heel vreemd als we in acht nemen dat in-
temetwatchers de effecten van ICT vooral lokaliseren in de economische sector 
(De Hond, 1995; Overdijk, 1997; Noordam en Van der Vlist, 1998). Naast het il-
legaal kopieren gaan de berichten over vermogensdelicten vooral over verschillen-
de vormen van fraude. 

4.2.3 ICT-criminahteit in politic e-zines 
Het e-zine Cops@Cyberspace is samengesteld door een politieman van de Infodesk 
van de Regionale Recherchedienst, van de politie Rotterdam-Rijnmond. Het blad is 
een soort knipselkrant, gebaseerd op Nederlandse en buitenlandse (papieren en 
elektronische) berichten. De inhoud concentreert zich op internet, cyberspace, di-
gitale ontwikkelingen, de virtuele samenleving, en dergelijke. Het is bedoeld voor 
politiemensen die op de hoogte willen blijven van de laatste nieuwtjes op dat vlak. 
Het wordt aan insiders ook via internet per e-mail toegezonden. Het magazine na-
men we door vanaf het eerste nummer in juni 1998 tot en met eind juli 1999 (26 
maanden). Op vergelijkbare wijze als bij de landelijke kranten selecteerden we be-
richten over ICT-criminaliteit. Dat leverde 483 berichten op. Tabel 4.3 geeft weer 
waarover ze handelden. 
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Tabel 4.2: inhoud van de 123 berichten uit de Volkskrant en het NRC-Handelsblad. 

vermogensdelicten 	 VK NRC Totaal 
1 	diefstal ICT- hardware, -software, -data 	 2 	- 	2 
2 	telefoonfraude 	 2 	3 	5 
3 	fraude infodragers 	 3 	4 	7 
4 	belastingfraude 	 - 	- 	- 
5 	witwassen 	 - 	- 	- 
6 	beursfraude 	 1 	1 	2 
7 	illegale handel in legale goederen 	 - 	- 	- 
8 	handel in illegale goederen 	 - 	- 	- 
9 	illegaal gokken 	 - 	1 	1 
10 illegaal kopieren/verspreiden data 	 13 	5 	18 
11 	oplichting 	 - 	4 	4 
12 bedrij s sp ionage/frau de 	 2 	- 	2 
13 handel in medicijnen/drugs 	 - 	1 	1 
14 wapenhandel 	 1 	- 	1 

TOTAAL 	 24 	19 	43 
aantasting goed functioneren rechtsorde en informatiesystemen 
1 	hacken 	 4 	3 	7 
2 	virus 	 8 	12 	. 20 
3 	sparnmen 	 - 	- 	- 
4 	misbruik encryptie, belenuneren rechtsgang/opsporing 	 - 	5 	5 

TOTAAL 	 12 	20 	32 
uitingsdelicten 
1 	kinderpornografie (ook contact zoeken via e-mail) 	 5 	9 	14 
2 	discriminatie, smaad 	 4 	6 	10 

' 3 	terrorisme, uitlokking geweld 	 3 	1 	4 
4 	stalking 	 1- 	1 
5 	bedreiging 	 - 	- 	- 

TOTAAL 	 13 	16 	29 
schenden persoonsrechten 
1 	privacy 	 - 	7 	7 
2 	auteurs/portretrecht 	 3 	4 	7 
3 	afluisteren, aftappen 	 2 	3 	5 
4 	vrouwenhandel 	 - 	- 	- 

TOTAAL 	 5 	14 	19 
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Tabel 4.3: inhoud van de 483 berichten uit Cops @Cyberspace. 

Vermogensdelicten 	 aantal 
1 	diefstal ICT- hardware, -software, -data 
2 	telefoonfraude 
3 	fraude infodragers (bijvoorbeeld creditcards) 	 17 
4 	belastingfraude 	 3 
5 	witwassen 	 3 
6 	beursfraude 	 7 
7 	illegale handel in legate goederen 
8 	handel in illegale goederen 	 10 
9 	illegaal gokken 	 27 
10 illegaal kopieren/verspreiden data 	 22 
11 oplichting/fraude 	 49 
12 bechrusspionage 	 1 
13 handel in medicijnen/drugs 	 26 
14 wapenhandel 	 3 

TOTAAL 	 168 
aantasting goadfunctioneren rechtsorde en informatiesystemen 

1 	hacken 	 33 
2 	virus 	 6 
3 	spammen 	 17 
4 	misbruik encryptie, belemmeren rechtsgang/opsporing 	 11 

TOTAAL 	 67 
uitingsdelicten 
1 	kinderpomografie (ook contact zoeken via e-mail) 	 125 
2 	discriminatie, smaad 	 27 
3 	terrorisme, uitloklcing geweld 	 22 
4 	stalking 	 8 
5 	bedreiging 	 6 

TOTAAL 	 188 
schenden persoonsrechten 
1 	privacy 	 20 
2 	auteurs/portretrecht 	 15 
3 	afluisteren, aftappen 	 17 
4 	vrouwenhandel 	 _ 

TOTAAL 	 52 
Overig (zonder winstbejag) 

valsheid in geschrifte 	 3 
2 	aarmemen valse identiteit 	 5 

TOTAAL 	 8 
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In Cops@Cyberspace ligt .  de nadruk op de volgende delictsoorten: 
— kinderpornografie (125 berichten); 
— oplichting/fraude (49 berichten); 
— hacken (33 berichten), 
— illegaal gokken en discriminatie/smaad (beide 27 berichten). 

Tot slot keken we ook naar het e-zine Crimin@liteit en Condere Z@ken, samenge-
steld door de Open Bronnen Unit van de politie Haaglanden. Dit blad is qua opzet 
en samenstelling vergelijkbaar met het Rotterdamse Cops@Cyberspace, maar is 
meer bedoeld voor intern Haags gebruik en profileert zich minder dan het Rotter-
damse e-zine als landelijk magazine. In politiekringen is Cops@Cyberspace dan 
ook bekender. Het Haagse e-zine baseert haar berichten soms op materiaal uit het 
Rotterdamse magazine en in die zin is er inhoudelijk enige overlap. Niettemin is 
wel sprake van een eigen selectie en het Haagse magazine biedt ons derhalve wel 
een tweede politieblik op wat aandacht verdient in verband met ICT-criminaliteit. 

We namen van dit magazine zes nummers door, die verschenen in de periode laat-
ste kwartaal 1998 en eerste kwartaal 1999. In totaal verzamelden we daaruit 42 be-
richten. De meeste daarvan gingen over kinderpornografie (16), hacken (5), ver-
spreiden van virussen (4) en fraude (4). Bijlage zes bevat het complete overzicht. 

4.2.4 Totaal van de bestudeerde media, op hoofdlijnen 
In deze paragraaf zetten we het materiaal uit de media naast elkaar, waarbij we het 
materiaal uit de landelijke bladen samenvoegen en ook het materiaal uit de politie 
e-zines. Wanneer we de berichten groeperen in de door ons onderscheiden hoofd-
vormen van delicten, ontstaat het overzicht zoals in tabel 4.4. 

Tabel 4.4: berichten over ICT-criminaliteit in landelyke bladen en politie e-zines, in hele 
percentages, geordend naar hoofdvormen in delicten.* 

Hoofdvorm delict 	Landehjke bladen 	Politie e-zines 	 Totaal 
Vermogensdelicten 	 35 	 34 	 34 
Aantastingsdelicten 	 26 	' 	 15 	 17 
Uitingsdelicten 	 24 	 39 	 36 
Schenden persoonsrechten 	 15 	 11 	 12 
Overig 	 - 	 2 	 1 
Totaal 	 (N=123) 100 	(N=525) 101 	(N=648) 100 
* Voor de absolute aantallen, zie tabel 4.2 en 4.3 alsook bijlage 6. 
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Over het totaal gezien ligt de nadruk op uitingsdelicten en vermogensdelicten. Er 

zijn echter ook twee significante verschillen in aandacht tussen politie en landefijke 

pers. De pofitie besteedt in haar berichten vaker aandacht aan uitingsdelicten, de 

landelijke pers aan aantastingsdelicten. I  

Tabel 4.5: berichten over ICT-criminaliteit in landelhke bladen en politic e-zines, in hele 
percentages, onderscheiden naar enkele specifieke veelgenoemde delicten en overige de-

licten. 

Delict 	 Landelijke bladen 	Politic e-zines 	 Totaal 
Versprciden virus 	 '16 	 2 	 5 
Illegaal kopidren 	 15 	 5 	 6 
Vcrspreiden kinderpomo 	 11 	 27 	 24 
Discriminatie/smaad 	 8 	 5 	 6 
Oplichting/fraude * 	 16 	 15 	 15 
Flacken 	 6 	 7 	 7 
Illegaal gokken 	 I 	 5 	 4 
Overige delicten 	 27 	 34 	 33 
Totaal 	 (N=I23) 100 	(N=525) 100 	(N=648) 100 
• Dit zijn in Label 4.2 en 4.3 alsook in bijlage 6 de vermogensdelicten 2, 3, 4, 6, 10 en II 

In tabel 4.5 staan de delicten die we eerder opsomden als degene waarnaar veel 

aandacht uitgaat (zie paragraaf 4.2.2 en 4.2.3). In dit overzicht zien we verschillen 

in aandacht tussen landelijke pers en politie op delictniveau. In de landelijke pers is 

meer aandacht voor het verspreiden van virussen (uitingsdelict) en illegaal kopieren 
(vermogensdelict), de politie bericht daarentegen vaker over kinderpornografie 

(uitingsdelict).2 Over het totaal gezien, krijgen de volgende delictsoorten in de 

door ons bestudeerde media de meeste aandacht: 

— kinderpornografie (bijna een kwart van alle berichten gaat daarover); 

— oplichting/fraude (vijftien procent van alle berichten); 

— hacken (zeven procent). 

4.3 De drie hoofdonderwerpen in deze studie — verantwoording 

Tijdens de eerste orientatie in ons onderzoek werd duidefijk dat met de term ICT-
criminaliteit overwegend wordt gedoeld op Internetcriminaliteif , af en toe aange-

vuld met misbruik van cards. Ook zagen we dat onder de term ICT-criminaliteit 

een bonte verzamefing aan delicten kan worden geschaard. Anders gezegd: uit 

De genoemde verschillen zijn tweezijdig getoetst met de Z-score voor properties, met cen kritiek 
gebied van I procent (p<0,0 I). Zie in dit verband Loether and McTavish, 1980:562. 
2  Ook deze verschillen zijn significant en getoetst met de Z-score voor proponies (p<0,01). 
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onze analyse van berichten uit de diverse media blijkt dat ICT bij een groot aantal 
delictsoorten wordt gebruikt. Toch bleek het niet zo heel moeilijk tot een keuze te 
komen van criminaliteitsvormen die de kapstok zouden vormen voor het vervolg 
van de studie. We baseerden ons op de verkennende literatuurstudie, berichten uit 
de media tot op dat moment, de eerste gesprekken met deskundigen (waaronder de 
leden van de begeleidingscommissie) en ons oordeel over maatschappelijke ver-
houdingen en prioriteiten. We kozen drie zwaartepunten. In willekeurige volgorde 
zijn dat: hacken, verspreiden van kinderpornografie en fraude in e-commerce. 

Zonder meer duidelijk was dat kinderpornografie tot de selectie moest behoren. 
Het heeft van de genoemde delicten verreweg de meeste maatschappelijke impact. 
Dat was reden genoeg. Verder heeft het delict (om dezelfde reden) ook bij politie 
en justitie veel aandacht en er is dus de nodige ervaring opgedaan met het bestrij-
den ervan. Er moest dus op dit vlak ook wel het een en ander aan onderzoeksmate-
riaal beschikbaar zijn, ook met betrekking tot de opsporing. 

Hacken is het voorbeeld bij uitstek van pure ICT-criminaliteit. Het is bovendien 
een delict dat gepleegd wordt door computerspecialisten. Verder komt het vaak 
voor en leiden geslaagde hacks geregeld tot enige commotie in de samenleving. 
Om hacken tegen te gaan, is in 1993 de wet Computercriminaliteit ingesteld. 

Ten slotte fraude in e-commerce. Ms trendwatchers gelijk krijgen, zal het geldver-
keer in toenemende mate worden gedigitaliseerd. Vooral transacties over internet 
nemen dan een enorme vlucht. Daarvoor is wel nodig dat het publiek vertrouwen 
heeft in deze vorm van betalen. Fraudegevallen ondermijnen dat vertrouwen. Er 
wordt wel gezegd dat burgers in Nederland terughoudend zijn met digitaal betalen 
vanwege de angst opgelicht en bestolen te worden. Fraude maakt niet alleen di-
recte slachtoffers maar doet indirect dus ook .schade aan de economische ontwik-
kelingen in onze samenleving. Verder is fraude in e-commerce een veelvoorko-
mend verschijnsel, maar het is desondanks vaak lastig op te sporen. Financiele in-
stellingen doen namelijk vaak geen aangifte maar regelen de zaken intern om geen 
onrust te zaaien en te voorkomen dat zij als slachtoffer van oplichters te boek ko-
men te staan. Het onderwerp kent dus nogal wat specifieke problemen, ook voor 
politie en justitie — en ook voor onderzoekers. 

We concludeerden dat over illegaal kopieren ook veel is te doen, maar we laten dat 
onderwerp toch verder rusten. Om een lang verhaal kort te maken: het belangrijk-
ste argument daarvoor was dat het in brede lagen van onze samenleving vooral 
wordt gezien als een technisch probleem van beveiliging. Zelfs de producenten van 
informatie (de slachtoffers van de kopieerders) spreken er zo over. Markante dis-
cussie in dit verband is het kopieren van CD's. Elektronicagigant Philips bracht een 
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recorder op de markt waarmee CD's eenvoudig kunnen worden gekopieerd. Het 
apparaat bracht het bedrijf eindefijk weer eens een verkoopsucces. Muziekprodu-
centen bekritiseren Philips omdat het bedrijf illegaal kopieren op grote schaal heeft 
mogelijk gemaalct. Ze willen CD's gaan beveiligen tegen kopieren. Daar is Philips 
natuurlijk op tegen, want het verkoopsucces van de CD-recorder komt daardoor in 
gevaar. Philips stelt dat het maken van een kopie voor eigen gebruik toelaatbaar is 
en dat daarom het kopieren van CD's niet zonder meer onmogelijk mag worden 
gemaakt De kibbelende partijen zoeken een oplossing. Ze roepen niet om de poli-
tie. De al dan niet georganiseerd kopierende burgers zijn vooralsnog de lachende 
derden (de Volkskrant, 19 en 30 januari en 11, 12 en 13 februari, 1999). 

De gemaakte keuze betekent dat het onderzoek verdergaat met seen uitingsdelict 
(kinderporno), een aantastingsdelict (hacken) en een vermogensdelict (fraude). 
Daarmee zijn drie van de terreinen die we op hoofdlijnen hadden onderscheidden, 
vertegenwoordigd. In de loop van de studie bleek ons dat de keuze ook goed aan-
sluit bij het Beleidsplan Nederlandse Politie. Waar de ministers spreken over ICT-
criminaliteit, schrijven zij namefijk: 'Met name internet biedt criminelen ongekende 
mogelijkheden. Hierbij gaat het zowel om oude vormen van criminaliteit in een 
modern jasje, zoals witwassen, fraude en handel in kinderporno als om nieuwe be-
dreigingen voor de veiligheid zoals het inbreken ("hacken") in vitale computersys-
temen.' (Beleidsplan, 1998:6). 
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HOOFDSTUK 5 

Enkele algemene kwesties 

In dit hoofdstuk bespreken we enkele algemene onderwerpen. Dat zijn kwesties die 
van belang zijn voor de aanpak van criminaliteit met ICT, ongeacht het soon de-
lict. Achtereenvolgens komen aan de orde: politic en justitie, opsporingsbevoegd-
heden en privacy in relatie tot criminaliteit met ICT. Er zijn natuurlijk meer alge-
mene kwesties denkbaar. Maar omdat het gaat om een empirisch onderzoek, kie-
zen we ervoor eventuele andere algemene thema's vorm te laten krijgen vanuit het 
onderzoeksmateriaal. 

5.1 Politie en het OM 

5.1.1 Politie 
De Bureaus Digitale Expertise 
In 1990 werd in drie korpsen een pilotteam computercriminaliteit opgericht, met 
specialisten op dat gebied. Inmiddels is het aantal teams uitgegroeid tot zeven. Elk 
korps heeft toegang tot zo'n team; in de meeste gevallen is dat geregeld via een 
convenant. De regiokorpsen Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Ken-
nemerland en Gooi en Vechtstreek hebben geen convenant met een team compu-
tercriminaliteit. Maar op verzoek ondersteunen de teams computercriminaliteit uit 
de omliggende korpsen deze regio's wel. 

De teams computercriminaliteit zijn inmiddels omgedoopt tot Bureaus Digitale Ex-
pertise. Bovengenoemde vier korpsen beschikken niet over een eigen bureau of 
over een samenwerkingsconvenant met een ander korps. De korpsen Amsterdam-
Amstelland en Utrecht hebben elk een eigen bureau. De overige regio's werken 
interregionaal met elkaar samen. In Utrecht zijn de werkzaamheden ondergebracht 
bij het bureau digitale techniek van de divisie recherche. Deze afdeling heeft een 
bredere taakstelling dan de andere bureaus. Het interregionale bureau digitale ex-
pertise Haaglanden heeft een convenant met de Koninklijke Marechaussee, zodat 
ook zij een beroep op politiespecialisten kan doen. 

De medewerkers van de bureaus dienen ondersteuning te bieden bij digitaal recher-
cheren. Digitaal rechercheren is opsporen en vervolgen van strafbare en/of straf-
waardige gedragingen die gepleegd zijn onder invloed van danwel met behulp van 
enige vorm van informatietechnologie (Visienota, 1996). In de beginjaren ver-
richtten de medewerkers van de bureaus ook zelfstandig opsporingsonderzoeken, 
bijvoorbeeld op internet. Momenteel gebeurt dit slechts sporadisch. Dergelijke on-
derzoeken bleken erg complex en vergden (te) veel tijd (zie ook paragraaf 7.4.1). 
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De laatste jaren gebruiken ze Internet voornamelijk om van nieuwe ontwikkelingen 

op de hoogte te blijven. 

Vergelijkbaar met andere ondersteunende politieafdelingen, zoals de technische re-

cherche, bieden de bureaus ondersteuning aan lopende politieonderzoeken. De 

verantwoordelijkheid van een onderzoek blijft dus liggen bij de andere 

(recherche)afdelingen. Het werk van de bureaus volgt daarmee dus ook de alge-

mene opsporingsprioriteiten van het korps of bijvoorbeeld een rechercheafdeling. 

De bureaus besteden het merendeel van hun capaciteit aan het ondersteunen van 

traditionele opsporingsonderzoeken zoals fraude- en drugszaken. 

De werkdruk van de bureaus is toegenomen. Rechercheteams doen steeds vaker 

een beroep op de bureaus. Informatietechnologie wordt steeds vaker gebruikt in de 

opsporing. Door bijvoorbeeld het peilen van mobiele telefoons kunnen verdachten 

gevolgd worden. Doordat ook verdachten meer gebruikmaken van digitale midde-

len, blijven er steeds vaker digitale sporen achter. Het uitlezen van het geheugen 

van mobiele telefoons en digitale agenda's is in veel onderzoeken een standaard-

procedure geworden. Informatietechnologie die rechercheurs tijdens onderzoeken 

aantreffen, neemt ook steeds meer tijd in beslag om te onderzoeken. Geheugen-

ruimte van computers is in korte tijd verveelvoudigd. Hierdoor vergt alleen al het 

kopieren van gegevens meer tijd. 

Methoden waarbij gegevens digitaal versluierd of verborgen zijn, bijvoorbeeld met 

behulp van encryptie, komen de digitale rechercheurs niet vaak tegen. Encryptie is 

volgens politiemensen in de praktijk dus op dit moment geen knelpunt van belang, 

hoewel men verwacht dat het gebruik van encryptieprogramma's snel ingeburgerd 

zal raken. De rechercheurs vertellen dat afgeschermde bestanden vaak relatief een-

voudig zijn te benaderen omdat verdachten veelal hun wachtwoord ergens opge-

schreven hebben, bijvoorbeeld op een blaadje dat naast de computer ligt, of omdat 

verdachten het wachtwoord direct vertellen. Hoewel Nederlandse en buitenlandse 

providers in het algemeen goed meewerken bij een opsporingsonderzoek, stellen 

met name enkele Nederlandse providers zich volgens geinterviewden erg formalis-

tisch op. Dit bemoeilijkt het snel inwinnen van informatie en kan betekenen dat de 

identiteit van een verdachte niet meer te achterhalen is. 

Veel werkzaamheden die de medewerkers van de Bureaus Digitale Expertise mo-

menteel verrichten, zijn relatief eenvoudig (uitlees- en kopieerwerk). De bureaus 

zouden meer tijd willen investeren in complexere onderzoeken, ontwikkeling van 

nieuwe methoden en technieken voor de opsporing, en in bijscholing van de eigen 

werknemers. De meer ingeburgerde digitale opsporingsmethoden en -technieken 

zouden overgedragen moeten warden aan de taakaccenthouders. De bureaus zou- 
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den volgens eigen zeggen bezig moeten zijn met complexe computernetwerken en 
nieuwe technologieen en minder of niet met stand-alone computers en het uitlezen 
van mobiele telefoons en organizers. 

Het drie-echelonsmodel 
In de visienota uit 1996 staat beschreven dat zowel de aansturing als de uitrusting 
in kennis, vaardigheden en middelen op het gebied van digitaal rechercheren ont-
breken. In het nationaal actieprogramma 'Op weg met digitaal rechercheren' is dit 
door de Raad van Hoofdcommissarissen onderkend. De korpsen pleiten voor een 
landelijke aanpak in samenwerking met justitie en Openbaar Ministerie. De uitvoe-
ring van de aanbevelingen beginnen slechts langzaam op gang te komen. Leidraad 
in de organisatorische voorstellen is het zogenoemde drie-echelonsmodel. 

Het eerste echelon bestaat uit basispolitie en recherche. De werkzaamheden richten 
zich voornamelijk op (boven)lokale opsporingsonderzoeken. In de, korpsen dienen 
taakaccenthouders aangewezen en geschoold te worden, die de relatief eenvoudige 
digitale onderzoeken lcunnen verrichten. In de regiokorpsen Haaglanden en Hol-
lands Midden zijn deze taakaccenthouders reeds in rechercheteams en op de wijk-
bureaus werkzaam. Volgens het Bureau Digitale Expertise Haaglanden zijn deze 
taakaccenthouders full-time voor het digitaal rechercheren ingeroosterd. De ont-
wikkelde cursus voor het eerste echelon is overgedragen aan het Landelijke Selec-
tie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP). 

Als voordelen van het werken met taakaccenthouders noemt Haaglanden de afge-
nomen werkdruk aan het Bureau Digitale Expertise en de aanwezigheid van digi-
tale rechercheurs dicht bij de werkvloer. De taakaccenthouders bieden eventueel 
ook ondersteuning bij het opnemen van aangiften. Dat is nuttig want de geinter-
viewden van de andere bureaus digitale expertise vertellen dat de ondeskundigheid 
van politiemensen bij het opnemen van aangiften van delicten met informatietech-
nologie nog een knelpunt is. Verder geven de taakaccenthouders voorlichting aan 
de collega's in het wijkteam. Belangrijk is volgens de medewerkers van de bureaus 
om politiemensen duidelijk te maken wat ze vooral niet moeten doen als ze appa-
ratuur aantreffen. Te vaak komt het volgens hen voor dat politiemensen eerst zelf 
uitproberen of ze gegevens uit apparatuur kunnen achterhalen. Voor de medewer-
kers van het bureau is het vervolgens moeilijk of zelfs onmogelijk geworden nog 
gegevens veilig te stellen. Bovendien is het aangetroffen materiaal niet altijd meer 
als bewijs bruikbaar als politiemensen (onbedoeld) veranderingen hebben aange-
bracht. 

Het tweede echelon wordt gevormd door de Bureaus Digitale Expertise. Zij rich- 
ten zich op (inter)regionale en complexere onderzoeken. De ondersteuning die zij 
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leveren, kan beginnen bij het opnemen van een aangifte, de opsporing en het ver-

hoor van een verdachte tot en met de verantwoording voor de reciter. In de prak-

tijk komt het slechts zelden voor dat de digitale rechercheurs bij het hele traject 

betrokken zijn. Meestal gaat het om ondersteuning bij het vastleggen en toeganke-

fijk maken van gegevens in een digitale omgeving. De korpsleiding heeft volgens 

enkele bureaus weinig voeling met informatietechnologie en bestrijding van ICT-

criminaliteit. Hierdoor zou de realisatie van het drie-echelonsmodel traag verlopen. 

Tot slot is er het derde echelon. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) 

heeft op het gebied van digitaal rechercheren een samenwerkingsverband tussen 

drie van haar organisatieonderdelen: de divisie Centrale Recherche Informatie 

(CR!), het Landelijk Rechercheteam (LRT) en de Dienst Technologic en Operatio-

nele Ondersteuning (DT00). Zij richten zich meer op het (inter)nationale niveau. 

De afdelmgen van de CRI ondersteunen de korpsen op juridisch en technisch ge-

bied. Het Gerechtelijk Laboratorium rekent men eveneens tot het derde echelon. 

Deze organisaties zouden de korpsen specialistische kennis en ondersteuning moe-

ten leveren en nieuwe opsporingsmethoden en -technieken moeten ontwikkelen. 

De Bureaus Digitale Expertise en de betreffende afdelingen van de CRI hebben re-

gulier overleg over nieuwe technologische ontwikkelingen en juridische en organi-

satorische zaken. Ook een medewerker van de afdeling Digitale Expertise van de 

FIOD neemt regelmatig deel aan dit overleg. Het digitaal rechercheren bij de FIOD 

en de andere bijzondere opsporingsdiensten is op een vergelijkbare wijze als de po-

litic in een piramidevorm georganiseerd. Het Gerechtelijk Laboratorium geldt hier-

bij voor al deze diensten als de instantie met de meest specialistische kennis. 

5.1.2 Openhaar Mintslerie 
Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland kent vijf ressorten, die geografisch 

zijn verdeeld in totaal negentien arrondissementen. Daarnaast is er nog een lande-

lijk parket. In totaal zijn er aldus 25 parketten. De leiding over het OM berust bij 

de minister van Justitie, terwijI de meer directe aansturing plaatsvindt door het 

college van procureurs-generaal. Binnen elk parket zijn verschillende officieren van 

justitie werkzaam. Tussen de officieren is tot op zekere hoogte sprake van een 

taakverdeling/specialisatie. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale milieu-officieren, CID-

officieren en fraude-officieren. ICT-criminaliteit ofticieren zijn er niet, .omdat bij 

delicten die worden gepleegd met behulp van ICT niet de werkwijze (de modus 

operandi), maar het delict centraal staat. Voor wat betrefl de vervolging maakt het 

dus niet uit of er sprake is van verspreiding van kinderporno op interne of ver-

spreiding van kinderporno via een drukpers. 
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De kennis van ICT en ICT-gerelateerde criminaliteit is bij het OM van een beperkt 
niveau. Er is we! een — relatief gering — aantal officieren met een redelijke kennis 
van ICT-toepassingen en de criminaliteitsvormen die daarmee kunnen worden ge-
pleegd, maar die kennis is voornamelijk afkomstig uit persoonlijke interesse. Over 
de hele linie is er te weinig kennis voor een adequate aanpak van de problematiek, 
maar het OM is wel in beweging. Sinds enkele jaren bestaat de Commissie Corn-
putercriminaliteit, die weer bestaat uit verschillende werkgroepen. Hoewel de 
Commissie oorspronkelijk meer georienteerd was op de `Iclassieke' computercrimi-
naliteit (zoals hacking), voortvloeiende uit de eerste Wet Computercriminaliteit uit 
1993, verschuift de aandacht de laatste tijd wel naar internet en de daarmee samen-
hangende juridische kwesties. In deze Commissie en de werkgroepen wordt beleid 
voorbereid en knelpunten geidentificeerd (zowel juridische als organisatorische en 
technische) omtrent delicten op internet, zoals de verspreiding van kinderporno, 
maar wordt ook nagedacht over meer formele rechtsvragen, zoals bijvoorbeeld de 
jurisdictie van Nederland in relatie tot criminele activiteiten op internet en bewijs-
rechtelijke vraagstukken. 

Het aantal zaken dat tot nu toe heeft gespeeld rond criminaliteit op internet is nog 
vrij gering. Het grootste struikelblok bij deze zaken is het rondmaken van het be-
wijs dat een verdachte een bepaald strafbaar feit heeft gepleegd. De zaken die bij 
de divisie CRI worden voorbereid, worden afgehandeld door het Landelijk Bureau 
Openbaar Ministerie (LBOM). Bij het LBOM zijn verschillende officieren die za-
ken hebben gedraaid met betrekking tot internet-gerelateerde criminaliteit, maar 
ook hier is niet echt sprake van specialisatie in ICT en criminaliteit. Daarnaast 
draaien er verschillende projecten bij het OM, waaronder een project Financieel re-
chercheren, waarin ook aandacht is voor ICT en internet-gerelateerde criminaliteit, 
maar ook hier is geen sprake van specialisatie. 

Net als bij de politie staat de kennis en lcunde van ICT-criminaliteit bij het OM dus 
nog op een relatief laag niveau. Maar het voornemen is wel uitgesproken om sa-
men met de politie en andere betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld de internetpro-
viders, hierin te investeren. Het pilotproject Politie op Internet, dat eind 1998 door 
de CRI, het Landelijke Rechercheteam en de divisie Technische en Operationele 
Ondersteuning van het KLPD en het OM samen is gedraaid, is daarvan een voor-
beeld. Verder is op basis van de nota Op weg met digitaal rechercheren 
(Bloemsma e.a., 1998) een stuurgroep ingesteld met leden van politie, bestuur en 
OM. Deze groep heeft een actieplan geschreven. Twee speerpunten daaruit zijn: 
verzorgen van opleidingen bij politie en OM en inrichten van een landelijke vraag-
baak voor politiemedewerkers en officieren van justitie. Wanneer de politieke be-
sluitvorming rond is, kan met de uitvoeiing van deze punten worden gestart. 
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5.2 Opsporingsbevoegdheden 

5.2.1 Algemeen 

Bij het opsporen van kinderporno op het Internet en het al dan niet toepassen van 

opsporingsbevoegdheden, hanteert de Nederlandse overheid momenteel — bij het 

huidige niveau van ontwikkeling van de elektronische snelweg — als uitgangspunt, 

dat juridische normen en opsporingsbevoegdheden uit de fysieke wereld tevens van 

toepassing zijn in de virtuele wereld: wat off- line geldt, moet ook on- line gelden 

(Nota, 1998, 1999). Dit leidt tot de stelling dat het uitvoeren van surveillance door 

de politie op Internet, bijvoorbeeld in nieuwsgroepen of chatboxen, mogefijk moet 

zijn. Hierbij wordt in het midden gelaten of de politie daarbij op het internet als zo-

danig herkenbaar moet zijn, dus of zij de virtuele pet op heeft , of moet hebben. De 

Bureaus Digitale Expertise en de divisie CRI hanteren als stelregel dat surveillance 

zowel herkenbaar als onherkenbaar kan worden uitgevoerd. Dit komt bijvoorbeeld 

tot uiting in het onder een nickname (schuilnaam) deelnemen aan een nieuws- of 

discussiegroep. Overigens is het gebruik van nicknames op Internet zeer gebruike-

lijk; vrijwel niemand gebruikt bij openbare communicatie op Internet zijn echte 

naam. Van het deelnemen aan nieuws- en discussiegroepen door politiemensen die 

als zodanig herkenbaar zijn, kan echter ook een preventieve werking uitgaan 

(vergelijk de politiesurveillance in probleemwijken en uitgaansgebieden). 

Overigens is het een op eon vertalen van de fysieke bevoegdheden van de politie 

naar de virtuele wereld niet altijd mogelijk. Waar de politie in de off- line maat-

schappij (mogelijke) verdachten bijvoorbeeld kan staandehouden en aanhouden, is 

dit op de elektronische snelweg problematischer. Bij criminaliteit met digitale mid-

delen is de pleegplaats van het delict vaak niet direct bekend. lemand kan via inter-

net eenvoudig een delict uitvoeren op een plaats waar hij/zij niet fysiek aanwezig 

is. Ook het moment waarop de dader handelt en de feitelijke totstandkoming van 

het defict hoeven niet samen te vallen: het is met computers eenvoudig een delict te 

programmeren voor een toekomstig tijdstip (vernieling via computervirus, fraude 

via elektronische overboeking). Door het vluchtige karakter van informatie en per-

sonen in de virtuele wereld, kan het strafrechtelijk relevante materiaal (de afbeel-

dingen van kinderpornografie), maar ook de verdachte zelf, binnen enkele secon-

den zijn verdwenen van het Internet. Door het ontbreken van een aangrijpingspunt 

op de elektronische snelweg (zowel letterlijk als figuurlijk) zijn de algemene opspo-

ringsbevoegdheden van de politie niet in alle gevallen toereikend. In de wetsvoor-

stellen Computercriminaliteit II en Bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB) 

worden bevoegdheden geregeld die de politie van nut kunnen zijn bij de opsporing 

van strafbare feiten op internet. 
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5.2.2 Wetsvoorstel Computercriminaliteit II 
In het wetsvoorstel Computercriminaliteit II worden opsporingsbevoegdheden ge-
regeld die kunnen worden ingezet in onderzoeken naar ICT-criminaliteit. Zo kan 
de rechter-commissaris bevelen dat gegevens die zich in een geautomatiseerd werk 
bevinden (bijvoorbeeld de computer van de verdachte) voor de rechter-commissa-
ris worden overgenomen, toegankelijk worden gemaakt of worden overgebracht 
naar de griffie van de rechtbank (artikel 125i Sv). Ook kunnen gegevens in een 
systeem ontoegankelijk worden gemaakt (artikel 125o Sv). Verder kan het bevel 
worden gegeven, dat versleutelde telecommunicatie wordt ontsleuteld door iemand 
van wie wordt vermoed dat hij de kennis heeft om een versleuteling ongedaan te 
maken. Hierbij moet wel worden aangetekend, dat dit bevel niet tot de verdachte 
kan zijn gericht. Een hacker kan er dus niet toe worden verplicht zijn eigen ver-
sleuteling ongedaan te maken. 

5.2.3 Wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB) 
Het wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden, dat in werking treedt op 1 
febniari 2000, bevat een regeling van enkele opsporingsmethoden die in de politie-
praktijk reeds werden toegepast, maar waarvoor nog geen wettelijke grondslag be-
stond. Enkele van deze bijzondere opsporingsmethoden zijn ook relevant voor de 
opsporing van strafbare feiten op internet. Hierna bespreken we deze. Een voor-
waarde die bij al deze bijzondere opsporingsmethoden geldt, is dat er reeds sprake 
is van een opsporingsonderzoek. 

Observatie (artikel I26g) 
Artikel 126g Wetboek van Strafvordering (Sv) bepaalt dat, in geval van verdenking 
van een misdrijf, de officier van justitie het bevel kan geven dat een opsporings-
ambtenaar in het belang van het onderzoek stelselmatig een persoon volgt of stel-
selmatig diens aanwezigheid of gedrag waarneemt. In relatie tot interne kan bij 
gebruik van deze opsporingsbevoegdheid worden gedacht aan het observeren van 
het surfgedrag van een verdachte. Het onderscheppen en lezen van e-mail (de e-
mailtap) valt niet onder deze bevoegdheid. Hiervoor is een aparte bevoegdheid op-
genomen in het wetsvoorstel (opnemen van vertrouwelijke communicatie, zie ver-
der hieronder). Wel kan met observatie worden onderzocht welke nieuwsgroepen 
een verdachte bezoekt en wat de inhoud van de postings is die de verdachte 
plaatst, omdat de postings in een nieuwsgroep openbaar zijn. 

Een mogelijk knelpunt bij het uitoefenen van deze bevoegdheid is, dat ob-
servatie uitgaat van een zekere passiviteit van de opsporingsambtenaar. Hij mag 
waarnemen, maar niet zelf deelnemen aan een proces (bijvoorbeeld in een discus-
siegroep of chatbox). Daarnaast bepaalt artikel 126g Sv niets over de kenbaarheid 
van de opsporingsambtenaar als zodanig. In de fysieke wereld is dat geen pro-
bleem, omdat observatie door een opsporingsambtenaar ongemerkt kan geschieden 
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(vanuit een auto of een woning bijvoorbeeld). Op de elektronische snelweg worden 

altijd digitate sporen achtergelaten. Het is dus de vraag of het inloggen onder een 

nickname door een opsporingsambtenaar in een discussiegroep (waardoor deze 

niet kenbaar is als opsporingsambtenaar) stand kan houden in relatie tot de formele 

bevoegdheid van observatie. Dit staat overigens los van het door de politie onder 

een nickname deelnemen aan een discussiegroep zonder een formeel bevel tot ob-

servatie. We komen daarop terug in paragraaf 6.5.1. 

Stelselmaiige imvinning van informatie (ariikel 126j) 
De bevoegdheid tot stelselmatige inwinning van informatie komt tegemoet aan het 

hiervoor gesignaleerde mogelijke knelp. unt van kenbaarheid van de opsporings-

ambtenaar. Artikel I 26j Sv bepaalt namelijk, dat in het belang van het onderzoek 

de officier van justitie kan bevelen dat een opsporingsambtenaar, zonder dat ken-

baar is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar, stelselmatig informatie inwint 

over een verdachte. Met toepassing van deze opsporingsbevoegdheid kan een op-

sporingsambtenaar undercover deelnemen aan een nieuws- of discussiegroep op 

Internet of gebruik maken van Internet Relay Chat (IRC) en op die manier infor-

matie verzamelen over een verdachte. 

Een belangrijke randvoorwaarde bij het uitoefenen van de bevoegdheid tot 

stelselmatige informatie-inwinning is dat de opsporingsambtenaar de verdachte niet 

mag uitlokken tot het plegen van strafbare feiten die de verdachte nog niet van plan 

was te plegen (hetgeen bij toepassing van deze bevoegdheid in de fysieke wereld 

ook geldt). Dit (gecodificeerde) criterium is ontstaan in de rechtspraak van het Eu-

ropese Hof van Justitie en staat bekend als het Tallon-criterium. 

Opnemen van vertrouwelijke communicatie ('artikel 1260 
Artikel 1261 Sv biedt de mogelijkheid om vertrouwefijke communicatie op te ne-

men. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan situaties waarbij wordt gebruik-

gemaakt van encrypted e-mail voor de verzending van kinderpornografische af-

beeldingen. Een mogelijkheid om dergefijke e-mail te onderscheppen voordat het 

wordt geencrypteerd, is door het plaatsen van een 'bug' op het toetsenbord van de 

computer waarmee de e-mail wordt verzonden. Indien hiervoor een kantoor of een 

woning moet worden betreden zonder toestemming van de rechthebbende, gelden 

vrij zware eisen (het belang van het onderzoek moet dit dringend vorderen en, in-

geval van binnentreden in een woning, dient de verdenking een misdrijf te betreffen 

waarop een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld — of zes jaar of meer 

indien sprake is van criminaliteit in georganiseerd verband). 

Opnemen telecommunicatie en vorderen verkeersgegevens (artikel 126m en 126n) 
De wet biedt ook de mogelijkheid telecommunicatie op te nemen, als dit in het be-

lang van het onderzoek is en het onderzoek dit dringend vordert. Niet vereist is 
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overigens dat de verdachte deelneemt aan de telecommunicatie. Het kan zowel 
gaan om spraak- als om datacommunicatie. 

Het verschil tussen deze bevoegdheid en de bevoegdheid tot het opnemen 
van vertrouwelijke communicatie is dat bij de bevoegdheid tot het opnemen van te-
lecommunicatie het met mag gaan om vertrouwelijke cornmunicatie, zoals bijvoor-
beeld geencrypteerde e-mail. Daarnaast is bij het uitoefenen van deze bevoegdheid 
de medewerking vereist van de aanbieder van de telecommunicatiedienst. Dit kan 
een provider van mobiele telecommunicatie zijn, maar ook een internetprovider. 

Artikel 126n Sv biedt voorts de mogelijkheid om bij een aanbieder van tele-
communicatiediensten te vorderen dat deze verkeersgegevens van telecommunica-
tie verstrekt als over die communicatie het vermoeden bestaat dat de verdachte er-
aan heeft deelgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan printlijsten die bijvoor-
beeld door een verdachte gebelde telefoonnummer bevatten of log-files van het 
surfgedrag. De hiervoor beschreven bevoegdheden tot het opnemen van telecom-
municatie en het vorderen van verkeersgegevens bestaan onder het huidige recht 
reeds. In het wetsvoorstel zijn deze bevoegdheden enigszins gewijzigd, voorname-
lijk op het punt van de formele vereisten waaraan dient te zijn voldaan. 

PoNide infiltratie (artikel 126h) 
De opsporingsbevoegdheid tot infiltratie kan zinvol zijn als een onderzoek vergt 
dat een opsporingsambtenaar infiltreert in een netwerk van kinderpornoversprei-
ders. Zo'n infiltratie kan plaatsvinden in de echte wereld maar natuurlijk ook in de 
digitale, bijvoorbeeld door deelname aan discussiegroepen. Op zo'n manier kan in-
formatie worden verzameld over de herkomst van afbeeldingen en over personen 
die bij de verspreiding zijn betrokken (leveranciers en/of afnemers). Het Tallon-
criterium (zie bij stelselmatige inwinning van informatie) is ook hier van toepassing. 
Om inzicht te verkrijgen in netwerken van verspreiders van kinderpornografie, kan 
deze bevoegdheid van groot nut zijn, zeker in combinatie met de pseudo-koop. 

Pseudo-koop (artikel 1261) 
De algemene opsporingsbevoegdheid van pseudo-koop spreekt van het, in het be-
lang van het onderzoek, afnemen van goederen van een verdachte door een opspo-
ringsambtenaar. Het wetsvoorstel Computercriminaliteit II (zie paragraaf 6.5.3) 
opent de mogelijkheid dat pseudo-koop ook van toepassing kan zijn op het afne-
men van gegevens aflcomstig uit een geautomatiseerd werk door tussenkomst van 
een openbaar telecommunicatienetwerk. Pseudo-koop kan dan dus ook inhouden 
het door een opsporingsambtenaar kopen van kinderpornografische afbeeldingen 
van het internet. 

Tot zover het wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden. Voor het achter- 
halen van hackers kan de politie in de toekomst ook een beroep doen op de provi- 
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ders van de hackers. De hoofdregel (voorzover van belang in het geval van hac-
king) in het nieuwe artikel 53 van het Wetboek van Strafrecht is dat bij misdrijven 
gepleegd door de drukpers of enig ander middel voor openbaarmaking of versprei-
ding, een tussenpersoon niet wordt vervolgd.indien deze op eerste aanmaning na 
het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek alle gegevens verstrekt die rede-
lijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om de dader te lcunnen achterhalen. 
Dit betekent dus, dat hackers niet op bescherming van hun provider kunnen reke-
nen. Ms politie en justitie met gegevens bij een provider aanldoppen waarmee de 
persoonsgegevens van een hacker lcunnen worden achterhaald (zoals een IP-adres) 
dan dient de provider de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de aan-
sluiting te overleggen. Doet hij dat niet, dan kan hij zelf worden vervolgd. 

5.3 Digitalisering en politiemethoden 

Politiemensen vertelden ons dat de toenemende digitalisering de kracht van ver-
trouwde politiemethoden onder druk zet. In plaats van sporen te verzamelen in een 
fysieke omgeving — verfsplinters, DNA-materiaal, vinger-, voet- en oorafdrukken — 
zal de politie ook steeds vaker sporen moeten verzamelen in een digitale omgeving. 
Ook politiemethoden als buurtonderzoek, huiszoeking, observatie en confrontatie 
zijn afgestemd op een fysieke wereld. Al dergelnke methoden blijven in de toe-
komst wel bruikbaar, maar ze bieden een onvoldoende repertoire voor opsporings-
onderzoek in een samenleving waarin digitalisering steeds verder doordringt in het 
dagelijks leven. 

We moeten bier niet alleen denken aan criminaliteit op internet. Digitale activiteiten 
zijn al zo alledaags dat ook in klassieke criminaliteit digitale opsporing nodig kan 
zijn. Wanneer en van waaruit nam de dader het laatst geld op met zijn creditcard? 
Wanneer en door wie is het slachtoffer het laatst on-line gezien? Met wie en van 
waaruit had de dader contact via zijn mobi? Wat staat er op de verzameling CD's 
van het slachtoffer? Wanneer gebruikte de dader het laatst zijn computer? Welke 
adressen heeft de dader in zijn notebook? Dat zijn zomaar een paar vragen die po-
litiemensen in elke zaak kunnen tegenkomen en die vereisen dat zij alert zijn op di-
gitale sporen en weten hoe daarmee om te gaan. Naarmate mensen zich vaker be-
geven in een digitale wereld, zal de politie meer behoefte krijgen aan digitale vari-
anten van klassieke methoden: buurtonderzoek in een digitale stad, Cen verdachte 
volgen op de digitale snelweg — ook bij klassieke moord en doodslag. 

Zoals we reeds in ons voorwoord zeiden, gaat dit onderzoek over criminaliteit die 
speciaal wordt gepleegd met informatie- en communicatietechnologie. Dan is de 
noodzaak van digitale politiemethoden evident. Maar dit ICT-accent in ons onder-
zoek mag niet doen vergeten dat ook bij andere delicten steeds vaker sprake is van 
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digitale activiteiten van daders en slachtoffers en dat dus over de hele linie van po-
litiewerk het belang van een digitale orientatie toeneemt. 

5.4 Criminaliteit, ICT en privacy 

In de discussie over criminaliteit, ICT en privacy verdient het aanbeveling in enige 
mate helder te maken wat precies wordt verstaan onder het begrip privacy. In de 
meest brede zin van het woord behelst privacy alles wat kan worden gerelateerd 
aan een individueel persoon. Privacy is wel gedefinieerd als 'het recht om met rust 
te worden gelaten', zowel door medeburgers, bedrijven als door de overheid. In 
artikel 10 van de Grondwet is privacy vertaald als 'het recht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer'. Daaraan gerelateerd zijn het recht op onaantastbaarheid 
van het lichaam (artikel 11), het huisrecht (artikel 12) en het brief-, telefoon- en 
telegraafgeheim (artikel 13). 

Wanneer wordt gesproken over privacy en ICT, kan het begrip privacy worden 
onderverdeeld in grofweg drie categorieen: 
- de bescherming van persoonsgegevens van een individu; 
- de mate van lcenbaarheid' van een persoon bij het gebruik van ICT, en; 
- de bescherming van (vertrouwelijke) communicatie van een persoon. 

Met betreklcing tot de bescherming van persoonsgegevens geeft de Grondwet in 
artikel 10 aan, dat de wet hieromtrent regels stelt. Sinds de Wet persoonsregistra-
ties in 1988 zijn diverse wetten van kracht geworden, die in meer of mindere mate 
de omgang met persoonsgegevens in het maatschappelijk verkeer door overheid en 
particulieren regelen. Voorbeelden hiervan zijn de Wet politieregisters, de Wet ge-
meentelijke basisadministratie en de Wet geneeskundige behandelovereenkomst. 
Deze wetten regelen in welke gevallen welke persoonsgegevens door overheid of 
particulieren mogen worden opgeslagen, verwerkt, verstrekt, gebruikt en dienen te 
worden verwijderd of vernietigd. Aangezien de opslag van persoonsgegevens te-
genwoordig vrijwel overal plaatsvindt in (grote) databases en dus onder invloed 
staan van (de ontwikkelingen in de) ICT, is de mate van toegankelijkheid en de be-
scherming van deze, soms zeer gevoelige gegevens, vaak voorwerp van discussie. 
Met name hackers (zie hoofdstuk 6) hebben zich vooral in hun beginjaren sterk 
gemaakt voor een adequaat niveau van beveiliging van deze bestanden door over-
heid en particulieren. De kenbaarheid van een persoon is door de opname in hon-
derden persoonsregistraties buitengewoon groot, en daarom dient met deze gege-
yens op een correcte manier te worden omgegaan. Bij niet-toereikende beveiligin-
gen liggen de persoonsgegevens op (de digitale) straat. 

41 



De kenbaarheid van burgers komt niet alleen tot uiting in de mate waarin de per-
soonsgegevens zijn opgeslagen in registraties, maar ook simpelweg in het gebruik 
van ICT. Elke muisklik op Internet laat digitale sporen na die uiteindelijk herleid-
baar zijn tot de computer waarachter de gebruiker heeft gezeten. Een belangrijk 
kenmerk van digitale gegevens is dat ze zonder kwaliteitsverlies razendsnel talloze 
malen kunnen worden gekopieerd en gereproduceerd, en dat dat ook daadwerke-
lijk gebeurt. Ter vergelijk: wanneer op een computer een Word-document wordt 
geopend, worden op het moment dat het bestand wordt geopend, op verschillende 
plaatsen van de harde schijf zestien kopieen van dat bestand (tijdelijk) opgeslagen. 
De argeloze surfer op het internet laat overal waar hij is geweest zijn sporen na; 
door gebruik van het TCP/IP-protocol (het protocol waarvan Internet gebruik-
maakt) is bij bezoek van een website direct duidelijk van welke browser iemand 
gebruik maakt en welk besturingssysteem op de computer van de bezoeker is gein-
stalleerd. Ook kan op deze manier het IP-adres (het unieke identificatienummer van 
de houder van een internetaccount of van een computer) worden achterhaald, 
waardoor een gebruiker is te herleiden tot minstens de PC die hij gebruikt. Ms re-
gel kunnen ook zijn persoonlijke gegevens worden achterhaald bij de provider. 

Met het hoge gebruik van ICT is ook de bescherming van (vertrouwelijke) corn-
municatie aan een herziening toe. Len discussie die nog steeds in beweging is, is of 
de bescherming van het briefgeheim en het telefoon- en telegraafgeheim ook toe-
reikend zijn voor de bescherming van e-mailberichten. Door een extensieve inter-
pretatie van artikel 13 van de Grondwet kunnen bepaalde nieuwe technieken wel 
onder de bescherming van dit grondwettelijke recht worden gebracht, maar het 
maatschappelijke en economische belang .  van communicatie via e-mail is inmiddels 
zo groot, dat artikel 13 onvoldoende zekerheid biedt. Nadat een voorstel tot een 
algemeen recht op vertrouwefijke communicatie, ongeacht de gebruilcte techniek, 
in zowel de Eerste als de Tweede Kamer behoorfijk onder vuur heeft gelegen, is 
besloten tot het instellen van een commissie tyrondrechten in het digitale tijdperk', 
die de regering dient te adviseren inzake de gevolgen van (nieuwe) ICT voor de 
grondrechten. Communicatie via e-mail is qua systematiek vergelijkbaar met de 
telefoon, maar heeft ook kenmerken van communicatie per brief, in die zin dat e-
mail net zoals bij post het geval is, een uitgestelde vorm van communicatie is. Door 
hackers, maar ook door providers is al diverse malen gepleit voor een wettelijke 
bescherming van e-mail om daarmee dit communicatiemiddel uit zijn onduidelijke 
status te halen. In het wetsvoorstel Computercriminaliteit II krijgt e-mail, vooruit-
lopend op een mogelijk nieuw artikel 13 van de Grondwet, een wettefijke (straf-
rechtelijke) bescherming. 

Privacy zal voorlopig een discussiepunt bfijven. Enerzijds moet de overheid om 
haar controlerende taak uit te kunnen oefenen zicht hebben op burgers. Globaal 
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zicht is niet genoeg. Het gaat om zicht op individuen. Zo moeten politie en justitie 
in het kader van de opsporing weten wie wie is en wie wanneer wat gedaan heeft. 
Dat brengt haar maatschappelijke opdracht met zich mee. Tegelijk moet daarbij de 
— eveneens maatschappelijke — norm worden eerbiedigd dat respect hoort te wor-
den opgebracht voor de persoonlijke integriteit van het individu (Stol, 1996). Cri-
minaliteitsbestrijding bevindt zich aldus in een fimdamenteel maatschappelijk span-
ningsveld, dat zich openbaart in onze zorg over privacy. De toename van informa-
tie- en communicatietechnologie versterkt dat. De nieuwe mogelijkheden van ICT 
geven burgers meer gelegenheid wetten te overtreden en bieden tegelijk aan politie 
en justitie meer mogelijkheden om burgers te `monitoren'. 
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HOOFDSTUK 6 

Hacken 

6.1 Robin Hood in cyberspace? 

De discussie over hacken is nauw verweven met onderwerpen als vrijheid van me-
ningsuiting, privacy en informatiebeveiliging. Hoewel hacken natuurlijk ook een 
middel kan zijn om platte criminaliteit te plegen, zien `echte hackers' zich eerder 
als vrijbuiters in cyberspace die, niet belust op geldelijk gewin, strijden voor hun 
idealen. Enkele kernelementen uit die idealen zijn: technologie en informatie zijn 
voor iedereen, technologie is leuk en mag worden gebniikt voor zelfexpressie, ie-
dereen heeft onvoorwaardelijk recht op privacy en vrijheid van meningsuiting, 
technologisch feilen van bedrijven en overheid moet openbaar gemaakt worden — 
als tegenwicht tegen hun technologiemonopolie. Gonggrijp, Nederlandse hacker 
van het eerste uur en jarenlang spil in het Nederlandse hackerswereldje, licht dat 
laatste als volgt toe: 

`Neem bijvoorbeeld het telefoonnet. Dat is, zeker in de toekomst, net zo 
belangrijk als het Nederlandse wegennet. Ms er een nieuwe weg ergens 
wordt aangelegd, worden daar uitgebreide inspraakprocedures over ge-
voerd. Bij het telefoonnet niet. Daar worden de beslissingen ingegeven door 
het winstoogmerk van PTT Telecom. Terwijl die beslissingen veel ver-
strekkender gevolgen hebben dan de aanleg van een nieuwe weg. Denk bij-
voorbeeld aan de consequenties van nummer-identificatie, waardoor de 
anonimiteit van de beller wordt opgeheven. In Nederland is vrijwel niemand 
te vinden die kan uitleggen hoe het telefoonnet in elkaar zit en die niet in 
dienst is van de PTT. Dat zijn dingen waar wij verandering in willen bren-
gen.' (de Volkskrant, 31 juli 1993) 

Hackers zijn anti-bureaucratische computerspecialisten. Ze noemen zichzelf ook 
wel techno-anarchisten (eind jaren tachtig) of nieuwsgierige techneuten (eind jaren 
negentig). Gezien vanuit hun idealen is hacken de strijd van David-met-de-muis te-
gen big brother Goliath. Dat bij het hacken grenzen van de gevestigde orde worden 
overschreden, is onvermijdelijk. Dat bedrijven soms schade oplopen, is een onbe-
doeld neveneffect dat, gezien de idealen, voor lief moet worden genomen. Door-
snee-computergebruikers moeten dankbaar zijn dat hackers strijden voor hun pri-
vacy en recht op informatie. Bedrijven en overheid moeten dankbaar zijn dat hac-
kers voortdurend de informatiebeveiliging op de proef stellen. Ze dragen er zo aan 
bij dat informatiesystemen beter worden beveiligd en criminelen minder kans ma-
ken. Want van echte criminelen wil een echte hacker niets weten. Iemand die in- 
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breekt in een computer om geld te stelen is een dief die hackt, geen hacker. Maar 

niet iedereen beoordeelt hacken vanuit zo'n idealistisch perspectief. 

Hoewel rond de hiervoor genoemde idealen wel degelijk een soon hackerscultuur 

is, liggen de grenzen van het toelaatbare ook niet voor alle hackers hetzelfde. 

Daarin verschilt de hackerscultuur dus niets van andere (sub)culturen. Dat maakt 

het ook moeilijk om algemene uitspraken te doen over hackers, hun bezigheden en 

wat hen drijft. Op internet komen we verschillende overzichten van `soorten hac-

kers' tegen. Samengevat kunnen we de volgende groepen hackers onderscheiden: 

— Computerhobbyisten gaat het vooral om het doorgronden van de techniek en de 

kick van een geslaagde hack. Hacken is vooral fun, zoals bij de jonge jongens 

van de Nijntje Gang het geval lijkt te zijn. De hobbyisten `onderzoeken de mo-

gelijkheden van computers, ook als die niet van henzelf zijn.' (NRC-

webpagina's, 4 september 1998). Hoe meer aanzien het slachtoffer, hoe mooier 

de hack. Wie bij de NASA binnendringt of bij de FBI heeft een hack met aan-

zien, maar hacks die de wereldpers halen, zijn niet voor iedere hacker wegge-

legd. Hobbyisten zijn niet zozeer geinteresseerd in de inhoud van een computer-

systeem maar in de techniek. Bakker van het hackersblad 'tKlaphek zegt dat als 

bedrijven de blauwdruk van technische middelen geheim houden, hackers aan-

gewezen zijn op bun eigen inventiviteit. 'In dit doorgronden van onbekende 

technieken zit de uitdaging van het hacken.' Onder hackers bevinden zich ook 

phreakers (de phone freaks). Dat zijn degenen die zich toeleggen op het hacken 

van telefonietechnologie, waaronder telefoonkaarten. Verder zijn er hackers die 

zich bezighouden met chip- of smartcards. Maar in hoofdzaak houden hackers 

zich bezig met het kraken van computersystemen. 

— Idea/is/en hacken, behalve voor de kick, vooral om de strijd voor hackersidea-

len. Zij stellen misstanden aan de kaak, bijvoorbeeld door te wijzen op beveili-

gingslekken, bij voorkeur bij de overheid en grote bedffiven. 

— Hackavisten laten hun hacks leiden door politiek getinte idealen. toycot Chi- • 

na' schreef een hacker bijvoorbeeld in 1998 op de officiele Chinese mensen-

rechtensite. De groep `MilwOrm' hackt om te ageren tegen kernwapens en 

kernenergie, onder meer door op sites links aan te brengen naar hun eigen pro-

testsite. Dergelijke uit levensovertuiging gemotiveerde hacks komen frequent 

voor, zo kan men waarnemen in archieven met gehackte sites (zie bijvoorbeeld 

www.antionline.com). Hacktivisten laten maatschappelijk protest horen, het-

geen wat anders is dan terrorisme bedrijven. Overigens laten overheden zich 

ook niet altijd onbetuigd als het erom gaat 'de tegenpartij' een hack te zetten. 

We zagen dat in de oorlog om Kosovo en in het conflict tussen China en Tai-

wan (de Volkskrant 21 augustus 1999). 

— Newbies zijn nog niet zo bedreven in de techniek van het hacken. Hackers noe-

men deze nieuwelingen ook we! scrip/kiddies. Newbies ontdekken (nog) niet 
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zelf mogelijkheden om beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Ze maken gebruik 
van 'tools' en 'scripts' die geschreven zijn door ervaren hackers. Volgens orga-
nisatoren van de Nederlandse hackersorganisatie HIT2000 bestaat een groot 
deel van de zogenaamde hackers uit deze newbies. Door onkunde zouden zij 
veel schade aan computersystemen kunnen aanrichten, terwijl dit tegen de hac-
kersethiek is. De HIT2000-mensen menen dat de grote toename in computers 
en de toegankelijkheid van internet ertoe hebben geleid dat het aantal newbies 
enorm is toegenomen. 

— Vandalen maken bewust rotzooi bij het hacken, bijvoorbeeld door bestanden te 
beschadigen, computervirussen achter te laten of informatie onbereikbaar te 
maken (denial of service attacks). Hulpmiddelen voor het plegen van digitaal 
vandalisme zijn op internet vrijelijk verkrijgbaar. De drijfveren van deze virtuele 
vandalen verschillen vermoedelijk niet wezenlijk van die van vandalen in de fy-
sieke wereld, ook al is het voor hen wellicht wel aantrekkelijk zich te beroepen 
op hackersidealen. 

— Criminelen zijn degenen die hacken in geen enkel opzicht zien als doel maar het 
gebruiken als middel voor het plegen van criminaliteit, veelal met het oog op 
zelfverrijking. Eigenlijk is het niet zuiver deze groep ook hackers te noemen. In 
het hoofdstuk over fraude komen we deze groep weer tegen. 

Natuurlijk is op zo'n indeling heel wat af te dingen. Om te beginnen zijn de grenzen 
tussen de categorieen theoretisch gezien al niet waterdicht, in de praktijk zijn er 
waarschijnlijk nauwelijks hackers die voortdurend binnen een hokje opereren. De 
waarde van de indeling is dan ook vooral dat het laat zien dat hacken varidteiten 
kent en dat het dus ook moeilijk is over 'de' hacker te spreken. Gonggrijp zegt in 
1993 dat de harde kern van hackend Nederland wordt gedreven door een menge-
ling van sportieve en politiek-ideele motieven. 'Maar ze hacken boven alles voor de 
kick. Ze richten zich op systeembeheerders, de mensen die achter hackers aanzit-
ten. Watching them watching us. Dat maakt het leuk. ... Ms je geen reactie krijgt, 
houd je ermee op. Ms je bij de systeembeheerder inbreekt, weet je zeker dat ze de 
hele dag bezig zijn jouw inbraak op te lossen.' Hij vergelijkt de kick van een hac-
ken met die van graffiti maken. (NRC-webpagina's, 19 april 1993) Ruim zes jaar 
later voegt hij daaraan toe: 'Het helden-imago van de hacker is maar ten dele te-
recht, maar wel erg sexy.' (NRC-webpagina's, 4 september 1999). Met andere 
woorden: het is wel fijn om Robin Hood te zijn — maar niet alle hackers verdienen 
die status. 

Om enige helderheid in de terminologie te houden, noemen wij niet iedereen die 
computers kraakt een hacker. We reserveren de term hacker voor de `echte hac-
kers'. Zij manifesteren zich vooral als hobbyisten en idealisten, maar ook wel als 
hacktivisten. Een hacker hackt maar niet iedereen die hackt is een echte hacker. In 
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hackersjargon geldt dan ook nog weer een onderscheid tussen hacker en cracker. 

Een hacker is iemand die de grenzen van de techniek verkent en zich daarbij houdt 

aan de hackersetiek, de nobele liefhebber dus, een cracker is iemand die inbreekt in 

computersystemen. Een hacker zoekt gaten in de beveiliging, een cracker kraakt 
toegangscodes met passwordcrackers of maakt anderszins gebruik van standaard-
hacker(cracker)tools. Crackers zijn niet zelden newbies. Hackers zijn de scheppers 

van hackertools, crackers de gebruikers ervan. Kundige hackers kijken vooral 

vanwege dat laatste neer op crackers: het zijn zielige nabootsers die eigenlijk meer 

lol hebben in het inbreken dan in het doorgronden van de techniek. Desalniettemin 

horen ze erbij, zolang ze maar niet uit zijn op vandalisme of diefstal. Ondanks de 

verschillen blijft de grens tussen hacken en cracken vaag. In de maatschappelijke 

discussie speelt het onderscheid al helemaal geen rol, dus daarom laten wij het ver-

der ook rusten. 

Hackers (waaronder we vanaf nu dus ook crackers verstaan) die zich aan de idea-

len houden, zijn relatief onschuldig: zij zoeken toegang tot andermans computer-

systemen, verkennen de grenzen van de mogelijkheden, vernielen zo min mogelijk 

en maken de hack bekend als het gelukt is. Zelf zeggen ze met enig gevoel voor 

understatement dat ze de beveiliging van systemen verkennen. Het gevaar is na-

tuurlijk dat het kaf moeilijk van het koren is te scheiden en dat de technieken die 

brave hackers ontwikkelen door anderen kunnen worden gebruikt voor hacks met 

minder onschuldige bedoelingen. 

Soms gaat er ook wel eens een hacker over de schreef en maakt zich schuldig aan 

vandalisme. Een voorval op het hackerscongres van de Duitse Chaos Computer 

Club illustreert dat hackers daar zelf ook niet altijd blij mee zijn. Toen enkele hac-

kers vanuit de congreshal inbraken bij een internetaanbieder en daar gegevens van 

klanten wisten, reageerde de congresorganisatie met maatregelen. Ook Gonggrijp 

geeft zijn grenzen aan wanneer hij spreekt over de zaak tegen zijn maat Ronald 0. 

Hij noemt Ronald een zuivere sportman die vooral hackt voor de kick. 'Maar als er 

creditcards bij hem zijn gevonden, keur ik dat niet goed. Dat is fout.' (NRC-

webpagina's, 19 april 1993; 21 december 1998). 

Begin jaren negentig streden hackers voor toegang tot het internet. Particulieren 

hadden daarop geen toegang. Wie op het internet wilde, moest zich toegang ver-

schaffen door het kraken van een daarop aangesloten (universiteits)computer. 

'Then dat in 1993 strafbaar werd, ging de lol er voor menigeen vanaf. Voor een 

groepje mensen rond het tijdschrift Hack-Tic was die wet aanleiding om XS4a1l op 

te richten, de eerste organisatie die particulieren toegang bood tot het net.' Nu ie-

dereen toegang heeft tot internet zijn er voor Gonggrijp, destijds hoofdredacteur 

van Hack-Tic en medeoprichter van XS4all, weer nieuwe idealen. Ten eerste 
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noemt hij het bestrijden van spam (of junkmail). Spam is een stortvloed aan elek-
tronische (reclame)boodschappen op plekken waar dat niet is gewenst. Dat tast de 
bruikbaarheid van internet aan. In de strijd tegen spam hebben volgens Gonggrijp 
hackers een rot vanwege hun politiek bewustzijn en technische expertise. 

Ten tweede noemt Gonggrijp het aan de kaak stellen van de bedreiging van de pri-
vacy van burgers die zich op internet begeven. `Mensen zijn in het gewone leven 
gewend dat ze van alles volstrekt anoniem kunnen doen, zoals naar de kroeg gaan 
of een eindje wandelen met de hond. Maar op internet laat elke toetsaanslag en el-
ke muisklik sporen na, sporen die doorgaans kunnen worden herleid tot degene die 
ze heeft achtergelaten. In een kwart eeuw internet heeft dat niet tot noemenswaar-
dige problemen geleid, maar met de explosie van het aantal gebruikers in de laatste 
vier, vijfjaar is de belangstelling van bedrijven en overheden voor het doen en laten 
van die gebruikers sterk toegenomen.' (NRC-webpagina's, 11 augustus 1997) `Wij 
willen opkomen voor mensen die wet een computer gebruiken, maar niet weten 
hoe ze hun informatie en privacy kunnen beveiligen.', aldus Itris, student elektro-
techniek en een van de organisatoren van de Nederlandse Hackers Meeting 1998 
tijdens zijn openingstoespraak. (NRC-webpagina's, 2 november 1998) Een mede-
werker van XS4al1 verwoordt het als volgt: 'Internet is een openbare ruimte. De 
overheid zou er voor moeten zorgen dat die verschoond blijft van kinderporno en 
ongewenste reclame. En hackers moeten erop letten dat de overheid de vrijheid en 
de privacy van de burger niet teveel inperkt.' (NRC-webpagina's, 23 mei 1998) 

Hackers van HIT2000 zeggen dat hun voornaamste doel is om privacygevoelige 
gegevens van burgers, die bij bedrijven en overheidsinstellingen opgeslagen liggen, 
beter te (laten) beveiligen. Ze vinden dat `onze' gegevens slecht worden beveiligd. 
Door dat publiekelijk aan te tonen, hopen ze op een hoger beveiligingsbewustzijn 
en grotere beveiligingsinspanningen bij bedrijven en instellingen. Aangezien journa-
listen te weinig technische kennis hebben. Moeten hackers de technische waakhon-
den van de digitale burgerrechten zijn. Ook Bakker van 'tKlaphek zegt zich zorgen 
te maken over de toename van inbreuken in de privacy en de slechte afscherming 
van deze gegevens. 'Door bijvoorbeeld de introductie van digitale betaalsystemen 
bij tolwegen zal het mogelijk worden burgers te volgen. Ms deze gegevens on-
zorgvuldig bewaard of gebruikt worden, betekent dit een grove inbreuk op onze 
privacy. Slechts weinigen kennen de mogelijkheden van nieuwe technieken. Onze 
taak is het om, iedereen die het wit horen, te informeren over de (on)mogelijkheden 
van nieuwe toepassingen. Bedrijven en ook overheid schieten hierin te kort.' Door 
aan te tonen dat de overheid niet altijd zorgvuldig de gegevens over haar burgers 
beschermt, hopen hackers dat er een discussie ontstaat voordat de overheid nog 
meer gegevens verzamelt en vastlegt. 
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Ondanks wellicht enkele accentverschuivingen in idealen door de tijd heen, blijft de 
kern van het echte hacken het kraken van computersystemen om de samenleving te 
wijzen op de feilbaarheid van de techniek — en van de instanties die claimen dat het 
wel in orde is. Intemetjournaliste Klaver daarover: 'Er wordt weer veel gehackt de 
laatste tijd. En dat is ma& goed ook. De afgelopen maanden zijn computerhackers 
er moeiteloos in geslaagd de beveiliging van de computersystemen van het Penta-
gon, de NASA, verschillende Amerikaanse universiteiten en Deutsche Telekom te 
kraken. Daarmee is aangetoond dat van computerbeveiliging over het algemeen 
niets deugt. Voor een samenleving die in toenemende mate afhankelijk is van corn-
putersystemen is dit nuttige informatie. Fabrikanten van hardware en software zul-
len namelijk nooit toegeven dat ze onveilige producten maken. Inbreken in an-
dermans computer is terecht volgens de wet verboden. loch zijn hackers over het 
algemeen geen gevaarlijke criminelen, maar nieuwsgierige computerexperts die 
feilloos de zwakke plekken in computernetwerken, waar bijna iedereen tegen-
woordig van afhankelijk is voor zijn inkomen, gezondheid en veiligheid, aanwij-
zen.' (NRC-webpagina's, 18 april 1998). Ook schrijft zij: `De idealen en methoden 
van de jonge hackers verschillen nauwelijks van die van de oorspronkelijke Neder-
landse hackersbeweging rond het in 1994 opgeheven tijdschrift Hack-Tic.' (NRC-
webpagina's, 2 november 1998) Hacker Bakker zegt dat hackers nieuwe beveili-
gingslekken altijd bekend maken. `Hierdoor zorgen hackers voor innovatie op 
ICI-gebied en bemoeilijken ze misbruik van ICT voor criminele doeleinden.' 

In het eerste nummer van Hack-Tic benadrukken de samenstellers dat hackers 
meer doen dan zwakke plekken in computersystemen aanwijzen. Zoals hacker Itris 
nu zegt, schreven zij toen: 'Hackers staan per definitie kritisch tegenover de infor-
matiemaatschappij, al is het maar omdat die kritisch tegenover hen staat. Hackers 
komen echter nog te vaak over als strijders voor goede computerbeveiligingen. Ze 
worden maar al te vaak misbruikt als uithangbord voor bedrijven die systeembevei-
ligingen aanbieden. Het is niet het doel van de hackersgemeenschap om beter be-
veiligde computers te krijgen. We zien liever dat er goed gebruik worth gemaakt 
van de techniek. Systemen die de privacy aantasten moeten niet beter beveiligd, ze 
horen niet te bestaan.' (Hack-Tic, jrg. 1, nr. 1, 1989). 

Wie hackers uitsluitend ziet als nerds die ons spelenderwijs scherp houden op in-
formatiebeveiliging, ziet dus in de ogen van de echte hacker niet de complete 
boodschap. Tegelijk moeten we constateren dat hackers er in tien jaar tijd niet in 
zijn geslaagd die dingen te doen die hen de reputatie geven van strijders voor pri-
vacy en informatievrijheid van burgers. Ofwel hun PR is onvoldoende geweest of-
wel — en dat lijkt ons plausibeler — hacken komt ondanks de privacy-idealen uitein-
delijk in de meeste gevallen toch vooral neer op het kraken van computers voor de 
kick, meer het neerzetten van een technisch hoogstandje dus dan van een sociaal 
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manifest. Over de voile breedte gezien komt Robin Hood op die wijze maar matig 
uit de verf. 

6.2 Aard en ernst 
6.2.1 Hacken als zuivere 1CT-criminaliteit 
Hackers zijn erop gebrand technische hindernissen te slechten, sloten te kraken, en 
andere onwaarschijnlijke staaltjes uit te halen door manipulatie van techniek. In de 
gangbare huidige betekenis van het woord gaat het bij hacken om het kraken en 
binnendringen van computersystemen. Maar er zijn ook mensen die zich op andere 
vormen van techniekmanipulatie richten. Een bekende hack uit de jaren zeventig is 
het keren van gasmeters, waardoor de meter bleef stilstaan terwijl wel gas werd 
geleverd. Uit dezelfde periode stamt de belangstelling voor het kraken van tele-
foonsystemen om gratis te kunnen telefoneren. Degelijke technieken werden inder-
tijd in Nederland gepubliceerd in het krakersblad Blufl. 

Ook lock-picking, het openen van sloten zonder sleutel en zonder geweld, heeft de 
interesse van sommigen uit het hackerswereldje. Dat kan gaan om het klassieke 
openpeuteren van beugelsloten maar ook om geavanceerdere kunststukjes. Op een 
hackerscongres in Duitsland wisten hackers een machine te misleiden die gemaakt 
was voor het identificeren van vingerafdnikken. De fabrikant had het apparaat, dat 
was ontwikkeld voor justitieel gebruik, ter beschikking gesteld om het te testen. Na 
enkele uren proberen, wisten de hackers de beveiligingen te omzeilen met namaak-
vingerafdrukken van was: de machine wist geen onderscheid te maken tussen echt 
en nep (de Volkskrant, 31 juli 1993; NRC-webpagina's, 21 december 1998). 

Ondanks dergelijke uitzonderingen, verwijst de term hacken vandaag de dag spe-
ciaal naar het kraken van computers, en zo gebruiken wij hem ook. Hackers zijn 
computerkrakers en zij plegen computervredebreuk. Van de drie delictsoorten die 
we hier uitgebreid bespreken, is hacken een zuiver ICT-delict. Hacken is uitslui-
tend mogelijk in een ICT-omgeving, daarbuiten niet. Het is een nieuw delict dat 
voor het computertijdperk niet bestond, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het ver-
spreiden van kinderporno en plegen van fraude. 

6.2.2 Strafbaarstelling 
Voor 1993 kon hacken strafrechtelijk worden aangepakt als bijvoorbeeld vernieling 
of diefstal, maar dan moest er natuurlijk wel jets gestolen of vernield zijn. Het en-
kel en alleen rondneuzen in een computersysteem, het `zuivere hacken', was niet 
strafbaar. Het is in 1993 strafbaar gesteld als computervredebreuk. Het betreffende 
artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht luidt: 
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I. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde 

categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzet-

telijk wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk voor de op-

slag of verwerking van gegevens, of in een deel daarvan, indien hij: 
a daarbij enige beveiliging doorbreekt of 

b. de toegang verwerft door een technische ingreep, met behulp van valse 

signalen of een valse sleutel danwel door het aannemen van een valse hoe-

danigheid. 

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een boete van de vierde ca-

tegorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader vervolgens gege-

yens die zijn opgeslagen in een geautomatiseerd werk waarin hij zich weder-

rechtelijk bevindt, overneemt of voor zichzelf of een ander vastlegt. 

3. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde ca-

tegorie wordt gestraft computervredebreuk gepleegd door tussenkomst van 

een openbaar telecommunicatienetwerk indien de dader vervolgens: 

a. met het oogmerk zich wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maakt van 

de verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk; 

b. door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is binnenge-

drongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde. 

Volgens Bakker van 'tKlaphek is door deze wet, die hacken in alle gevallen straf-

baar stelt, het zicht op het hacken in Nederland afgenomen. Hackers zijn voorzich-

tiger geworden. De neiging bestaat om hacks niet meer bekend te maken, gezien 

het risico van vervolging. Overigens is de aangiftebereidheid bij bedrijven of instel-

lingen die het `slachtoffer' zijn van een hack zeer laag, bijvoorbeeld uit verlegen-

heid omdat de beveiliging van de infrastructuur is doorbroken. Beter zou volgens 

Bakker zijn om hacken uit het strafrecht te halen. Volgens hem is onvoldoende re-

kening gehouden .  met de maatschappelijke functie van het hacken. Schade door het 

verbreken van een beveiliging (het zuivere hacken) zou eventueel via het privaat-

recht verhaald kunnen worden. De stappen die een hacker neemt na het kraken van 

een beveiliging, zouden volgens Bakker wel strafbaar moeten blijven. Het Noorse 

Hooggerechtshof bepaalde dat pogingen tot het verbreken van de beveiliging van 

een computer via intemet geen misdaad zijn zolang niet werkelijk is ingebroken. 

De rechters zijn van oordeel dat de beveiliging de verantwoordelijkheid is van de 

eigenaren van computers en dat iedereen vrij is deze beveiliging te testen. Bakker 

onderschrijft deze uitspraak. 

Volgens hackers van HIT2000 beschermt de wet de lakse systeembeheerder. Uit 

een uitspraak van minister van justitie Korthals leiden zij af dat hacken van slecht 

beveiligde systemen niet strafbaar is. De minister had geantwoord op een schrifte-

lijke vraag van Tweede-kamerlid Wagenaar (PvdA) over een beveiligingslek bij de 
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browser Netscape. Korthals zei dat als software onvoldoende beveiligd is, onge-
oorloofd gebruik weliswaar een schending van de privacy oplevert maar dat daar-
mee nog geen sprake is van een strafbaar feit. Gegeven het open karakter van in-
ternet is het primair de internetgebruiker die moet zorgen voor een afdoende be-
veiliging van zijn gegevens. In de wet staat immers dat sprake moet zijn van het 
doorbreken van een beveiliging. Volgens HIT2000-mensen mag van overheid en 
bedrijven die omgaan met privacygevoelige gegevens verwacht worden dat ze hoge 
eisen stellen aan de beveiliging. Hierdoor zou de uitspraak van Korthals feitelijk 
betekenen dat `onderzoek naar de beveiliging' van dergelijke systemen in vergaan-
de mate niet strafbaar is. 

In het wetsvoorstel Computercriminaliteit 11(1K 1998-1999, 26 671, nrs. 1-2) 
wordt artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht enigszins gewijzigd. De belang-
rijkste wijziging vindt plaats in het eerste lid; tussen `opzettelijk' en 
`wederrechtelijk' wordt 'en' toegevoegd. Hiermee wordt een wezenlijke bewijs-
rechtelijke kwestie vereenvoudigd. In de huidige situatie is het namelijk zo, dat 
door het Openbaar Ministerie dient te worden bewezen, dat de verdachte 
`opzettelijk wederrechtelijk' een geautomatiseerd werk binnendringt. Met andere 
woorden: de verdachte moet weten dat zijn handelen (het kraken van het geauto-
matiseerd werk) wederrechtelijk was en dit dient ook als zodanig te worden bewe-
zen. In de nieuwe situatie behoeft dat niet meer te worden bewezen. Voldoende is 
dat de opzet van de verdachte erop was gericht om een systeem binnen te dringen. 
De gedachte hierachter is, dat bij iemand die een beveiliging doorbreekt of zich 
toegang verwerft door een technische ingreep, de wetenschap van het wederrech-
telijke handelen mag worden verondersteld. 

Ook het tweede lid van artikel 138a wordt gewijzigd met het oog op de voort-
schrijdende technologie. In de nieuwe redactie is strafbaar `computervredebreuk, 
indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of 
overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich weder-
rechtelijk bevindt, voor zichzelf of voor een ander overneemt, aftapt of opneemt.' 
Met deze redactionele wijziging is niet alleen strafbaar het opnemen van gegevens 
die zich op het moment van de hack al in het systeem bevinden, maar ook is met 
deze wijziging strafbaar het aftappen of opnemen van gegevens die ten tijde van de 
computervredebreuk binnenkomen (de `stromende' gegevens). Het huidige artikel 
138a, tweede lid, zorgde nogal eens voor discussies, met name in verband met e-
mail. Bij de huidige stand van de techniek is transport en opslag van gegevens 
moeilijk uit elkaar te houden (bij het verzenden van een e-mail van A naar B wordt 
het bestand soms — om technische redenen — op een tussenliggende computer op-
geslagen). Denk bijvoorbeeld aan het geval dat tijdens een hack, dus wanneer ie-
mand zich in het systeem van een ander bevindt, er een e-mail op dat systeem bin- 
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nenkomt en de hacker deze e-mail voor zichzelf overneemt. Is er dan sprake van 
gegevens die zijn opgeslagen in het geautomatiseerd werk? Om (bewijsrechtefijke) 
problemen te voorkomen en de wetgeving aan te passen aan de stand van de tech-
niek, vallen in het wetsvoorstel zowel opgeslagen gegevens als gegevens die wor-
den verwerkt of overgedragen via het systeem, onder de strafbaarstelling. 

6.2.3 Hoe hackers hacken 
In zekere zin kan men zeggen dat hackers gebruikmaken van de beveiligingsfouten 
van anderen. De ware kunst is niet om brute kracht te gebruiken (de deur inbeu-
ken) maar handigheid (het slot openpeuteren of omzeilen via een sluiproute). Vol-
gens Schuurman, manager van het netwerk van de Vrije Universiteit in het jaar dat 
`superhackee Ronald 0. daar werd gearresteerd, stellen de meeste hackpogingen 
echter niets voor. Om te beginnen vormen de eigen gebruikers de grootste bedrei-
ging voor de centrale computer. 'Er wordt zo vaak aan de voordeur gemorreld, dat 
ik daar niet eens meer op let', aldus Schuurman. `Soms probeert iemand een paar 
wachtwoorden uit bij een naam waarvan ze weten dat die hier werkt.' Volgens hem 
is dit in 999 van de duizend gevallen het hele hacken. De Groningse hoogleraar 
tetrouwbaarheid van informatiesystemen' en accountant Neisingh bevestigt dat 
het vooral eigen gebruikers zijn die het systeem proberen te hacken. (NRC-
webpagina's, 28 april 1993) Freelance journalist Smits, onder meer auteur van de 
NRC-column 'chips', zegt dat veel nieuwe gebruikers geneigd zullen zijn even te 
proberen of ze ergens kunnen binnenkomen door een wachtwoord in te typen. 
Door de publiciteit over het hacken zullen steeds meer mensen het hacken uitpro-
beren. In computerbladen staan tenslotte eenvoudige handleidingen om te hacken 
en de hulpmiddelen zijn vrijefijk op Internet verkrijgbaar en bovendien steeds een-
voudiger te gebruiken. Doordat systemen beter beveiligd worden, gaat het plezier 
er echter voor de meesten wel snel al Immers, niet elke Nederlander die op inter-
net aangesloten is, heeft de kennis, kunde en interesse om zich verder te verdiepen 
in de techniek, aldus Smits. 

Van de schaarse geslaagde pogingen die Schuurman meemaakte, is naar zijn zeg-
gen in negentien van de twintig gevallen gebruikgemaakt van gegevens uit de ac-
countfile. Dat is het bestand met namen en wachtwoorden van gebruikers. De 
wachtwoorden zijn versleuteld maar voor goede decodeer-programmatuur, zoals 
een password cracker, is dat geen probleem. `Zolang de accountfile op een plaats 
staat waar iedereen mag komen, en dat is vaak het geval, is het systeem per defini-
tie onveifig. Alsof de sleutel onder de deurmat ligt.' 

Insiders hebben bij het hacken een voorsprong omdat ze al toegang hebben tot be- 
paalde delen van het systeem. Een hacker van buiten kan globaal genomen drie 
routes volgen om zich de eerste toegang tot een systeem te verschaffen: een naam- 
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wachtwoord combinatie van een insider achterhalen, een gebruiker verleiden tot 
het binnenhalen van een Trojaans paard of gebruikmaken van fouten in de systeem-
software. 

Hackers lcunnen vaak eenvoudig de naam-wachtwoord-combinatie aan een gebrui-
ker ontfutselen. Niet alle gebruikers gaan immers even zorgvuldig met hun gege-
yens om. Het aan mensen ontfutselen van informatie noemen hackers ook wel so-
cial engineering. Nog steeds kunnen hackers met een smoes via de telefoon 
wachtwoorden lospeuteren, ofwel door zich tegenover een gebruiker voor te doen 
als systeembeheerder die het wachtwoord nodig heeft voor systeemonderhoud, 
ofwel door zich tegenover een systeembeheerder voor te doen als gebruiker die 
zijn wachtwoord is vergeten en een hieuw aanvraagt. De trucs zijn oud. Gonggrijp 
over zijn begintijd, ruim vijftien jaar terug: `Ik belde een bedrijf en zei "Ik ben mijn 
wachtwoord vergeten, mijn naam is Van Dijk." Het antwoord was dan: "Ik zal het 
even opzoeken. Theo van Dijk van de afdeling Verkoop?" Waarop ik zei: "Ja, ja, 
dat klopt." Zo ging dat, het was toen heel makkelijk.' (NRC-Webpagina's, 4 sep-
tember 1998) Het zou echter naief zijn te veronderstellen dat wat begin jaren tach-
tig zo gemakkelijk was, nu niet meer zou lukken. `Meestal lukt het, ze geloven je 
bijna altijd.', aldus hacker Itris tijdens het hackerscongres in 1998. (NRC-webpagi-
na's, 2 november 1998) Dat hackers bij het oplossen van sommige van hun proble-
men al snel aan dergelijke eenvoudige trucs denken, bleek ons ook uit een discussie 
de nieuwsgroep als.binaries.hacking.beginners, die we hierna letterlijk weergeven. 

Subject: haching teatchers PC 
Date: Sat, 19 Jun 1999 09:45:05 +0200 
From: "Joris Beckers" <familiebeckers@planetinternet.be > 
Organization: Planet Internet NV 
Newsgroups: alt.binaries.hacking.utilities 

I have send my teacher the Trojan horse back orifice 
how can I get his IP 

Antwoord 1: Does he know anything of computers... if he doesn't.., ask him 
for it!!! 

Antwoord 2: If he is away from his computer for awile, goto Control Panel 
> Networking > TCP/IP Properties.... Most school systems 
have preset IP address's. 

Antwoord 3: Or got to Startiltun and type winipcfg 
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Een geavanceerdere manier om persoonfijke gegevens als namen en wachtwoorden 

te onderscheppen, is via het computersysteem. Ook de gebruiker die zorgvuldig 

met zijn gegevens omgaat, loopt dan bij het inloggen in de val. De hacker die een-

maal binnen is, plaatst op het systeem een zogenoemde password sniffer, een pro-

grammaatje dat namen en wachtwoorden van gebruikers vastlegt. De hacker komt 

op een later moment nog eens terug en leest dan eenvoudig de gegevens uit. Daar-

na heeft hij toegang tot alle systeemgebieden waartoe de van hun password be-

roofde gebruikers toegang hebben. Als daarbij ook een systeembeheerder zit, kan 

de hacker weer aanzienlijk verder in het systeem doordringen. De hacker kan zo'n 

programmaatje onderbrengen in een onschuldig programma. De werkwijze is dan 

als volgt: de hacker kopieert een programma van het systeem, voegt daaraan de 

password sniffer toe en plaatst het geheel terug op het systeem. In 1993 werd op 

die wijze de Nederlandse netwerkorganisatie NL-Net belaagd. Volgens CERT-NL 

was deze kraak een van de ernstigste hacks in dat jaar. 

Een andere manier voor een hacker om softwarematig 'hulp van binnenuit' te or-

ganiseren, is via een Trojaans paard in Java-applets of ActiveX-controls. Java en 

ActiveX zijn softwaretechnieken die het mogelijk maken extra faciliteiten aan web-

sites toe te voegen, zoals het automatisch installeren van software op de computer 

van de websitebezoeker en het tonen van animaties. Dat kan een handig en mooi 

extraatje zijn maar ook een gevaar. Een hacker kan een website voorzien van een 

Trojaans paard in de vorm van een ActiveX-control. Dat programmaatje wordt 

automatisch gekopieerd naar de computer van degene die deze website bezoekt. 

Op de computer van de bezoeker doet het iets onschuldigs (zoals een animatie to-

nen) maar het programmaatje kan bijvoorbeeld ook zijn geprogrammeerd om op 

een bepaald moment verbinding op te zetten met de computer van de hacker, die 

vervolgens toegang heel tot de computer van de bezoeker. Op vergefijkbare wijze 

werkt het onder hackers populaire Windows-programma Back Orifice, een hac-

kertool voor vooral de beginnende hacker (newbies). 

Hackers hoeven vanwege dergelijke tools zelf geen bugs te kunnen ontdekken om 

toch te kunnen hacken. Iedereen kan via internet hackertools downloaden: door 

andere hackers geschreven softwareprogramma's die gebruikmaken van bekende 

bugs. Back Orifice (BO) is bijvoorbeeld op een groot aantal sites te krijgen. We 

tikten in de zoekmachine HotBot de naam van het programma in en vonden in 

minder dan een minuut de site van de hackersgroep 'cult of the Dead cow' 

(www.cultdeadcow.com ). Hacker Sir Dystic van deze groep is de auteur van BO 

en op de genoemde site is de laatste versie ervan gratis te krijgen. Wie vervolgens 

tekst en uitleg erbij wil, kan ook op verschillende plaatsen terecht. In het laatste 

nummer van 'tKlaphek (nr. 4, winter 98/99) staat bijvoorbeeld een Nederlandstali-

ge handleiding. Daariiit citeren we: 110 staat voor Back Orifice. De naam is een 
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parodie op de Back Office software van Microsoft. Back Orifice stelt de gebruiker 
in staat om een Windows 95/98 machine op afstand (via een netwerk) te beheren. 
De gebruiker op afstand kan in sommige gevallen zelfs meer dan de gebniiker die 
zelf achter het toestel zit.' Ook geeft de redactie de gebruiker in spe nog een stukje 
hackersmoraal mee: 'Have a good time, maar denk eraan: Het is niet leuk om de 
"target"-computer steeds te laten heropstarten, te laten vastlopen of idiote bericht-
jes op het scherm te laten verschijnen. Het echte plezier zit erin om zo onopge-
merkt mogelijk te blijven terwijl je toch zoveel mogelijk informatie over de gebrui-
ker(s) verzamelt.' Behalve op internet zijn ook in Nederlandstalige computerbladen 
aanwijzingen voor leken te vinden om eenvoudige hacks uit te voeren. In de zomer 
van 1999 verscheen een nieuwe versie van BO, genaamd B02000, afgekort BO2K. 
Er is weer veel belangstelling voor. Volgens de makers toont BO2K weer aan hoe 
slecht Microsoftproducten zijn beveiligd (NRC-Handelsblad, 13 juli 1999). Na-
tuurlijk vindt de internetgebruiker bij het intikken van 'Back Orifice' ook sites van 
bedrijven die zich hebben toegelegd op beveiliging tegen dit programma, zoals 
www. normanuk. com . 

Hackers die BO of andere standaard-hackertools gebruiken, worden door de 
cracks gezien als stumperds, newbies of erger. Echt kundige hackers maken ge-
bruik van liefst nog niet door anderen ontdekte fouten in softwareprogramma's of 
configuratie-instellingen om systemen binnen te dringen. Dat zijn sluipwegen die de 
programmeur of systeembeheerder over het hoofd hebben gezien. Voor een hacker 
is het de kunst een beveiligingsgat in een programma (bug of hole) te vinden voor-
dat die is hersteld met reparatiesoftware (patch of bug fix). Volgens Schuurman 
hebben slechts enkele hackers de kennis die vereist is om zo te kunnen werken, een 
op de tienduizend, schat hij. Je kan natuurlijk ook via deze route hacken zonder 
zelf het lek ontdekt te hebben. Ook informatie over beveiligingsgaten in software 
en de bijbehorende reparatiemogelijkheden staat op internet. Bedrijven die verou-
derde, ongerepareerde software gebruiken, zijn dan ook een gemaldcelijke prooi 
voor computerkrakers. Hackers en andere deskundigen zeggen dan dat bij zo'n be-
drijf 'de deur open staat'. Hacken is daar volgens hen kinderspel dat iedere begin-
ner in een handomdraai klaarspeelt. Ms je weet welke software zo'n bedrijf ge-
bruikt, weet je ook de beveiligingsgaten — en ben je binnen. Bekende strategie van 
hackers is om van systeem naar systeem te `hoppen'. Ms je eenmaal ergens binnen 
bent, kan je de daarmee verworven positie gebniiken om bij een volgend systeem 
te komen. De kunst voor de hacker is dan wel om voortdurend onopgemerkt te 
blijven, anders wordt het lek ontdekt en gerepareerd. 

Tabel 6.1 geeft een beknopt overzicht van de hierboven besproken strategieen. 
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Tabel 6.1: enkele strategieen van hackers. 

1. Naam-wachtwoord combinatie achterhalen 
a. ontfutselen aan gebruiker (social engineering) 
b. password sniffer plaatsen 
c. bestand met wachtwoorden (accountfile) kraken 

2. Gebruiker verleiden tot binnenhalen Trojaans paard 
3. Systeemfouten ontdeklcen (gevolgd door `hoppen' naar andere systemen) 

Hiermee hebben we globaal een aantal routes aangegeven waarlangs hacken kan 
verlopen. Natuurlijk is dit overzicht niet uitputtend, daarvoor reikt onze technische 
kennis ook niet ver genoeg. Maar wie alleen al verder redeneert aan de hand van de 
paar voorbeelden die we gaven, kan zonder moeite weer nieuwe hack-strategieen 
bedenken. Het verder uitwerken van allerlei hacicroutes en de bijbehorende techni-
sche details gaat het bestek van deze overzichtsstudie te buiten. Belangrijk zijn hier 
vooral de noties dat de meeste zogenaamde hackpogingen bestaan uit gepruts van 
mensen (insiders) die eens wat proberen maar niet kunnen hacken, dat hacken geen 
staandaardroute kent maar via tal van creatieve manieren kan plaatsvinden, dat in-
formatie over beveiligingsgaten voor iedereen beschikbaar is en dat hacken voor 
werkelijk geinteresseerden vaak kinderspel' is, met name wegens menselijke fou-
ten en een slechte beveiliging. 

Dat laatste demonstreerden hackers eind 1998 nog weer eens tijdens de Nederland-
se Hackers Meeting in Haarlem. Internetjournaliste Klaver deed verslag: 'Hoe 
slecht het met informatiebeveiliging en privacybescherming van Internet- en com-
putergebruikers is gesteld, werd tijdens een demonstratie "hacken voor beginners" 
aangetoond. Gebruik makend van bekende beveiligingsfouten in veel gebruikte 
programma's als Unix, Lotus en Microsoft kraakt hacker Gerrie (24) binnen een 
half uur moeiteloos twee Nederlandse Internetaanbieders, de website van de Ne-
derlandse politie en de centrale computer van een bank in Litouwen. Nadat hij bij 
de Beverwijkse provider WorldCity is binnengedrongen, laat Gerrie, een joviale 
Amsterdammer met een bierbuik, zien hoe eenvoudig het is om de lijst met namen 
en wachtwoorden van abonnees te kopieren. Met een password cracker ontcijfert 
hij in een handomdraai een aantal wachtwoorden van WorldCity-klanten. Met de 
gekraakte accounts hackt hij verder.' (NRC-webpagina's, 2 november 1998). 

Dat hackers sommige hacks kinderspel noemen en dat ook de beginnende hacker 
op internet tal van kant-en-klare gereedschappen kan vinden en tips van meer erva-
ren geestverwanten kan krijgen, betekent nog niet dat iedere computergebruiker 
die vandaag besluit te gaan hacken morgen de eerste computerkraak kan plegen. 
Hackers hebben een bovengemiddelde kennis van computersoftware, ook de min- 
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der begaafde. Drie maal kwamen we in een discussiegroep een vraag tegen als `ik 
wil leren hacken, wie kan me helpen?' Beide keren was een van de antwoorden dat 
de vragensteller eerst maar eens de boeken moest induiken om grondig kennis op 
te doen over cruciale programma's en diverse besturingssystemen. Met andere 
woorden: ook al bedienen hackers zich soms van eenvoudige trucjes, dergelijke 
trucjes alleen zijn niet genoeg. 

6.2.4 Georganiseerdheid 
Sinds de invoering van de wet Computercriminaliteit opereren hackers op het 
grensvlak tussen legaliteit en criminaliteit. Dat weerhoudt hen er niet van hun ge-
zamenlijke interesse openlijk en in zekere mate ook georganiseerd te beleven. Vol-
gens oudgedienden beleefde het Nederlandse hackerswereldje hoogtijdagen in de 
jaren vlak voor de strafbaarstelling van het hacken. In die periode waren er volgens 
Gonggrijp ongeveer tien jongens die echt kundig waren, waaronder ook Ronald 0. 
Sommigen zijn er na de strafbaarstelling mee gestopt en gebruikten hun vaardighe-
den voor een maatschappelijke carriere. Gonggrijp en Rodrigues richtten bijvoor-
beeld XS4a1l (access for all) op, het eerste Nederlandse bedrijf dat het publiek 
toegang bood tot internet. Dat bedrijfje startte onder de naam Hack-Tic. De 
naamsverandering vond plaats om commerciele reden: veel klanten wilden liever 
niet met het hackersblaadje worden geassocieerd. Dat sommige hackers het na de 
strafbaarstelling voor gezien hielden, wil niet zeggen dat het hackerswereldje uit-
eenviel. Dat is onder meer op te maken uit het voortbestaan van het hackerstijd-
schrift, de organisatie van, (inter)nationale hackerscongressen en de aanwezigheid 
van ontmoetingsplaatsen op het internet (homepages en discussiegroepen). 

Het eerste nummer van het hackerstijdschrift Hack-Tic verscheen op 13 januari 
1989, volgens de voorpagina `een tijdschrift voor techno-anarchisten'. Ter verant-
woording stond in het eerste nummer vermeld dat het blad werd uitgebracht door 
`een volkomen ongebonden en ongeorganiseerd gezelschap van vreemde types'. 
Gonggrijp speelde daarbij van meet af aan een voortrekkersrol. De ambitie van de 
vreemde types was dat het als maandblad zo'n tien maal per jaar zou verschijnen. 
Dat blijkt niet te lukken, maar de belangstelling is redelijk, gezien de oplage van 
meer dan drieduizend stuks (1993). Ruim vijf jaar na de start, in 1994, verschijnt 
het zestiende en tevens laatste nummer. Het blad is in die jaren bijzonder onregel-
matig verschenen en het verzorgen van een uitgave kost nogal eens veel moeite. 
Een jaar later dient zich een vervolg aan. Voorjaar 1996 verschijnt het eerste num-
mer van 'tKlaphek: 'Het magazine voor de nieuwsgierige techneut'. De verschij-
ningsfrequentie blijft onvoorspelbaar. Tot op heden verschenen vier num.  mers. In 
1998 besloot de redactie het blad on-line te gaan uitbrengen en op www.klaphek.n1 
verschijnen nu de laatste berichten. Het in 1998 verschenen internetmagazine Hot-
lands Hacken is inmiddels gefuseerd met 'tKlaphek. 
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Niet alleen verscheen in 1989 het eerste hackerstijdschrift, ook werd toen het eer-

ste Nederlandse hackerscongres gehouden, de Galatic Hacker Party in Amsterdam. 

Wederom speelde Gonggrijp de voortrekkersrol. Ook de daarop volgende twee 

Nederlandse congressen staan op zijn naam: 'hacking at the end of the universe' in 

1993 in Flevoland en 'hacking in progress' in 1997, ook in Flevoland. Kennelijk 

voorzien de congressen in een behoefte want in 1998 was in Haarlem alweer de 

volgende Nederlandse Hackers Meeting. Tijdens dergelijke congressen wisselen 

hackers de laatste nieuwtjes uit met andere technologieliefhebbers uit binnen- en 

buitenland. Bij de laatste meeting waren op een dag zo'n tweehonderd hackers 

aanwezig. Gonggrijp was te gast als computerbeveiligingsdeskundige. Ook de po-

litie is sinds 1997 openlijk op dergelijke .bijeenkomsten aanwezig. 

De bedoeling van de organisatie is om vanaf dat moment jaarlijks zo'n congres te 

organiseren, net als de groep rond het Amerikaanse hackerstijdschrift '2600' 

(www.2600.com) en de Duitse Chaos Computer Club (www.ccc.de ). Deze laatste 

hackersvereniging hield haar eerste jaarlijkse meeting al in 1983 en de vijftiende 

editie in 1998 trok duizenden belangstellenden. Daar sprak onder meer de Ameri-

kaanse hacker Lucky Green, die in april dat jaar samen met enkele wetenschappers 

van de universiteit van Berkeley de beveiliging van GSM-telefoons kraakte. Deze 

hack geldt alom als de grootste van 1998. Hij legde de congresgangers uit hoe hij 

had gewerkt. Under de toehoorders waren natuurlijk ook vertegenwoordigers van 

beveiligingsbedrijven, telecommaatschappij en inlichtingendiensten. (NRC-

webpagina's, 31 december 1998) 

Een van de organisatoren van de meeting in 1998, Gerrie, is de drijvende kracht 

achter 11I12000 (www.hit2000.org ). Under die naam hebben hackers zich verenigd 

om evenementen te organiseren en informatie te verschaffen over informatiebevei-

liging en hackers. Begin september 1999 organiseert HIT2000 het volgende hac-

kerscongres ('security evenement'). Volgens de HIT2000-mensen is het nog slecht 

gesteld met informatiebeveiliging en kunnen hackers een goede rot spelen om dit te 

verbeteren. Ze willen de discussie over informatiebeveiliging en privacy uit de sfeer 

van de techniek halen en meer als een maatschappelijk vraagstuk presenteren. Ze 

hebben daarvoor ook (zelfs) vertegenwoordigers van politie en justitie uitgenodigd 

om te komen spreken en discussieren tijdens het evenement. 

Na een kennismaking via internet, waren wij als onderzoekers welkom tij-

dens de eerste bijeenkomst van de organisatie van 11I12000. Veel aanwezigen ble-

ken elkaar voorheen nog niet persoonlijk ontmoet te hebben. Ze hadden voorna-

melijk door middel van internet contact met elkaar. De ongeveer twintig deelne-

mers zijn afkomstig uit heel Nederland. Hun achtergronden verschillen sterk: van 

zestienjarige scholieren tot dertigjarige ICT-specialisten. Door die grote verschei- 
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denheid is veel kennis aanwezig. De jeugd brengt veel creativiteit in en de ouderen 
niet alleen hun kennis maar ook hun netwerk in het bedrijfsleven. 

De gezamenlijke overeenkomst tussen de deelnemers lijkt voornamelijk de 
interesse in digitale technieken en hackersidealen te zijn. Het begin van de bijeen-
komst kende, onder het genot van Chinees eten en cola, een enigszins chaotisch 
verloop. De deelnemers waren in korte tijd al druk in gesprek over allerhande 
nieuwe technische vindingen en toepassingen. Al snel leek het gesprek, voor een 
buitenstaander, op een woordenbrij van technische termen. 

Na de kennismaking werden behalve onze vragen ook de voorbereidingen 
voor het aanstaande hackersevenement besproken. Per telefoon regelden ze die 
avond 'even' de hulp van allerhande deskundigen voor bijvoorbeeld de brandvei-
ligheid en andere organisatorische zaken. Ook het regelen van hoogwaardige tech-
nische voorzieningen bleek door het aanboren van zakelijke contacten geen pro-
bleem. De sponsoring van het evenement was volgens Gerrie eenvoudig. Ook toen 
de organisatie en de financien al rond waren, kreeg de organisatie vanuit het be-
drijfsleven nog aanbiedingen voor sponsoring binnen. Enkele grote bedrijven wil-
den alleen anoniem geld, goederen en diensten ter beschikking stellen. 

Het hackerswereldje heeft dus kenmerken die duiden op georganiseerdheid in de 
klassieke zin van het woord: de actieven kennen elkaar, ze hebben een clubblad en 
houden meetings. Hackers zijn dan wel op sommige punten klassiek georganiseerd, 
er is geen sprake van een formele organisatie. Sinds het hackersblad op internet 
staat, is zelfs geen verzendlijst meer nodig (Hack-Tic kende wel abonnees, en had 
dus een adressenbestand). Nu kan iedere belangstellende voluit deelnemen aan het 
hackerswereldje zonder `georganiseerd' te zijn in strikte zin. 

Natuurlijk ontmoeten hackers elkaar niet alleen op congressen maar ook op inter-
net. Bekende hackerssites zijn die van het voormalige e-zine Hollands Hacken 
(www.hack.vuurwerk.n1) en van 'tKlaphek (www.klaphek.n1). Ook in het buiten-
land zijn diverse sites die direct of indirect betrekking hebben op dit onderwerp. 
We noemden al www.ccc.de  en www.2600.com ; andere voorbeelden zijn 
www.antionline.com, www.rootshell.com  en www.HappyHacker.org . Via derge-
lijke sites kan men informatie krijgen over beveiligingslekken, geslaagde hacks, 
hackprogramma's en dergelijke. In de vorige paragraaf lieten we zien hoe gemak-
kelijk een nieuwkomer met hulp van dergelijke sites Back Orifice download en 
leert gebruiken. Overigens, wie niet alleen informatie zoekt over softwarefouten en 
beveiligingsgaten maar ook over herstelmogelijkheden kan onder meer bij de FBI 
terecht (www.fbi.govinipc), maar natuurlijk ook bij bedrijven die zich in informa-
tiebeveiliging hebben gespecialiseerd. 
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Verder zijn er op Internet tientallen discussiegroepen over hacken. We hebben wat 
meegekeken in enkele daarvan. Zoals elke nieuwsgroep bevatten ook deze veel on-
zinberichten. Verder zagen we in de berichten dat mensen vragen stellen en nieuws 
uitwisselen over onder meer: (eenvoudige) hack-strategieen, beveiligingslekken in 
software, privacy (anonimiteit), welke site gehackt zou moeten worden, hacker-
tools en waar deze te halen ('Wie kan mij helpen aan de crackfile voor NetZip 
v6.5?') en software meer in het algemeen ('Wie heeft voor mij een versie van win-
dows 1.x?'). Overigens worden niet alle vragen openlijk in de discussiegroepen af-
gehandeld. Vaak wisselen deelnemers e-mailadressen uit en corresponderen zij on-
derling verder. De discussiegroep dient dan enkel voor het leggen van het juiste 
contact. Hoe dan ook, wie enigszins op de hoogte is en verder geholpen wil wor-
den, vindt ook via de discussiegroepen niet zelden iets van zijn gading, getuige het 
volgende fragment uit de nieuwsgroep alt.hack.nl:  'Weet iemand een nederland 
hack programma. Ik zoek er een waarmee je op andermans harde schijf kan kijken. 
Engels is ook goed. Misschien een kleine of korte uitleg erbij. Dank u groeten 
M@C."Ja, gebruik Netbus....meel me maar if voor Netbus en een uitleg...'. 

Volgens Smits vindt in deze nieuwsgroepen de nodige informele sociale 
controle plaats. Een lid van HIT2000 bevestigde dat door te vertellen over een 
voorval waarbij een newbie informatie vroeg om op afstand een computer van een 
ander te vernielen. Als antwoord kreeg deze newbie een handleiding toegezonden. 
Met deze handleiding zou echter niet de computer van die ander worden vemield. 
De handleiding bevatte de opdracht de harddisc van de newbie te formatteren. 

Het is onduidelijk hoeveel hackers Nederland nu kent. In de hoogtijdagen van het 
hacken waren er maar enkele hackers van niveau, dat wit zeggen hackers die niet 
hacken met standaard-hackprogrammaatjes maar die kunnen binnendringen in sys-
temen via technische of organisatorische beveiligingslekken die zij zelf op het 
spoor komen. Gonggrijp zegt in 1993 dat er in 1991-1992 ongeveer tien kundige 
hackers actief waren en in 1993 nog ongeveer vijf (waaronder Ronald 0.) met 
daaromheen zo'n twintig tot dertig minder goede. In datzelfde jaar schat de Delftse 
hoogleraar Herschberg dat Nederland zo'n vierduizend hackers kent, waaronder 
niet meer dan een handjevol professionals. 

Ook als we afgaan op het aantal hacks dat in Nederland bekend wordt, lijkt het 
aannemelijk dat het in Nederland niet wemelt van de echt kundige hackers (tenzij 
zij tegen de hackersethiek en hun eergevoel in hun hacks niet bekend maken). Ge-
zien de belangstelling op hackerscongressen en de deelname aan discussiegroepen, 
kunnen we verder concluderen dat het aantal minder kundige hackers vele malen 
groter is. Maar omdat zelfs eenvoudige hacks toch altijd nog meer computerkennis 
vergen dan menigeen bezit, is hacken ook weer geen bezigheid voor iedereen die 
wet eens nieuwsgierig is naar informatie op andermans computer. Niet iedereen 
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heeft de tijd of het vermogen zich die kennis eigen te maken. Kortom, we vermoe-
den dat de situatie in Nederland sinds het begin van de jaren negentig niet wezen-
lijk is veranderd. Er is een zeer kleine kern van werkelijk kundige hackers die ver-
nieuwende dingen doen en een grote groep die bestaat uit hobbyisten en newbies 
die hacktechnieken van anderen toepassen en daarbij ook veelvuldig gebruik maken 
van standaard-hackertools. Verder is op basis van ons materiaal over de omvang 
van het hackerswereldje lastig iets met zekerheid te zeggen. 

Kortom, hackers en hacken zijn wet degelijk op een bepaalde wijze georganiseerd. 
We moeten ons daarbij echter geen formeel verenigingsverband of jets dergelijks 
voorstellen. De indruk die wij uit het bestudeerde materiaal kregen, is als volgt. Er 
zijn relatief zelfstandig opererendp actieve groepjes die een leidende rol in het hac-
kerswereldje vervullen (met daartussen ongetwijfeld weer informele dwarsverban-
den) en daaronTheen een veel grotere groep `ongeorganiseerde geinteresseerden'. 
Hoewel veel van dergelijke groepjes geografisch zijn georganiseerd, hebben hac-
kers wet veel contact met hackers over de landsgrenzen. Hackers schuwen bureau-
cratische structuren. Ze zullen zich daarom vermoedelijk niet in formeel verband 
willen organiseren, at zou dat mogelijk zijn. In dat opzicht doet het hackerswe-
reldje van nu denken aan het krakerswereldje in de jaren zeventig en tachtig. Ver-
schil met toen is wel dat ongeorganiseerde hackers elkaar ook kunnen vinden via 
de openbare communicatiestructuren die internet biedt. Er is dus, mede dankzij in-
ternet, wet degelijk sprake van een sociale organisatie van het hackerswereldje, 
maar dat moeten we niet verwarren met georganiseerd zijn in de klassieke zin van 
het woord. 

6.2.5 Toegankelijkheid 
Het Nederlandse hackerswereldje is goed bereikbaar, ook voor overheid en opspo-
ringsinstanties. Illustratief in dit verband is de openlijke aanwezigheid van de CRI 
op hackerscongressen. Via discussiegroepen en websites kan iedere buitenstaander 
de laatste trends volgen. Er is in Nederland dan ook weinig of geen reden voor 
hackers om zich at te erg te verschuilen want de politie onderneemt geen gerichte 
opsporingsactiviteiten in hun richting. Volgens Bakker zijn Nederlandse hackers 
sinds de strafbaarstelling wel voorzichtiger geworden met het prijsgeven van hun 
identiteit. Het gevaar bestaat immers altijd dat je toch vervolgd wordt. Ook een lid 
van HIT2000 vermoedt dat justitie wellicht eens een voorbeeld wit stellen door een 
hacker hard aan te pakken. Bakker vindt het een slechte zaak als hackers zich niet 
meer openbaar lcunnen uiten. Velen gaan toch door met hacken maar het maat-
schappelijk leereffect zal verdwijnen. 

Niet alleen hackers zijn toegankelijk maar ook de lcunst van het hacken is dat. Wie 
zich erin wil bekwamen, kan zo aan de slag — maar moet wet eerst veel huiswerk 
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doen want hackers zitten er niet op te wachten newbies algemene softwareles te 

geven. Wie computertechnisch onderlegd is, en oprechte belangstelling heeft kan 

echter aankloppen. 

Geslaagde hacks zijn minder toegankelijk. Bedrijven die gehackt zijn, willen dat 

doorgaans liever niet aan de grote klok hangen. Ms hacks bekend worden is dat 

vooral doordat hackers zelf het nieuws brengen, ofwel door een gehackte website 

opzichtig te veranderen ofwel door de hack op andere wijze wereldkundig te ma-

ken. Berichten over geslaagde hacks vindt men bijvoorbeeld in hackersmagazines 

en Internet bevat ook archieven met voorbeelden van gehackte websites (zie bij-

voorbeeld www.antionline.com  en www.HappyHacker.org ). In het archief van 

AntiOnline vinden we bijvoorbeeld de gehackte versies van de sites van de Nasa, 

CIA, Greenpeace, Klu Klux Klan. Labourparty, Los Angeles Police Department, 

Pentagon, Rolling Stones, Yahoo, Whitehouse, Spicegirls en vele, vele andere. 

Vaak zijn hacks ondertekend, soms door bekende hackersgroepen, hetgeen natuur-

lijk niet wil zeggen dat daarmee het spoor naar de dader gelegd is. Daar stopt de 

goede toegankelijkheid. Hackers weten als geen ander hoe in cyberspace het nala-

ten van sporen kan worden geminimaliseerd. 

Verder is in verband met toegankelijkheid van belang dat het hackerswereldje, on-

danks de idealen, geregeld aanschurkt tegen instellingen die de gevestigde orde re-

presenteren. We denken dan aan universiteiten en vooral ICT-bedrijven. Echte 

hackers bezitten kennis die voor onze samenleving van belang is. Het zijn bevlogen 

experts waarvan beroeps-computerspecialisten vaak nog wel wat kunnen leren. Die 

doen dat dan ook graag en de belangstelling is wederzijds. Tekenend is bijvoor-

beeld dat de beruchte GSM-kraak van hacker Lucky Green een samenwerking was 

tussen hem en de universiteit van Berkeley, en dat op het laatste hackerscongres 

van de Duitse Chaos Computer Club een achttienjarige hacker en een promoven-

dus uit Cambridge samen een workshop Chipcard Hacking verzorgden. De geza-

menlijke interesse ligt in het doorgronden van de materie. Voor ICT-bedrijven zijn 

hackers natuurlijk interessant vanwege hun know how, en andersom zijn die be-

drijven voor hackers interessant vanwege de carrierekansen die zij bieden. 

Volgens hackers van HIT2000 en 'tKlaphek zorgen met name grote bedrijven er-

voor genoeg kennis in huis te hebben om hun systemen te beveingen. Geregeld hu-

ren zij daarvoor mensen in en vaak zullen dit hackers zijn. Niet toevallig zijn veel 

hackers in dienst bij internetproviders of grote bedrijven. Ook gespecialiseerde be-

veiligingsbedrijven nemen hackers in dienst of huren hen tijdelijk in. Probleem voor 

een werkgever is om deze ICT- specialisten vast te houden. De organisatoren van 

het hackersevenement HIT2000 zijn naar eigen zeggen door het bedrijfsleven met 

open armen ontvangen. De bedrijven die ze aanspraken voor sponsoring van het 
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evenement zegden alien direct toe. Enkele van deze bedrijven willen echter wet 
anoniem blijven. 

Een medewerker van Microsoft is dit jaar door de FBI opgepakt op verdenking 
van hacken. Volgens Microsoft is de hacker juist aangenomen voor z'n specifieke 
kennis op het gebied van beveiliging. `Wie beveiligingen kan doorbreken, kan ze 
immers ook verbeteren.' (Elsevier, 26 juni 1999). lnternetprovider XS4all biedt 
een ieder die z'n beveiliging doorbreekt en vertelt op welke wijze dit gedaan is een 
maand gratis internet aan. Sommige hackers bieden na een geslaagde hack het 
slachtoffer aan het systeem te beveiligen, at dan niet tegen betaling. De wederzijdse 
belangstelling tussen gevestigde instituties en vrijbuiters in cyberspace, draagt er-
aan bij dat het hackerswereldje in onze samenleving geen al te geisoleerde plaats 
inneemt. 

6.2.6 Gevolgen van hacken 
Hackers claimen dat zij werken aan een goede zaak en dat zij een positieve bijdra-
ge leveren aan de samenleving. In zekere mate hebben zij daarin gelijk, maar niet 
zonder kanttekeningen. Het meest in het oog lopend is de aandacht die zij met hun 
acties voortdurend vragen voor informatiebeveiliging, waardoor computersystemen 
van bedrijven en overheidsinstellingen beter worden beveiligd en beter bestand zijn 
tegen computerkrakers met criminele intenties. Toch is deze positieve bijdrage ook 
wat vreemd. lmmers, wanneer een groep lockpickers zich zou toeleggen op het 
plegen van woninginbraken met als doel ons te wijzen op de gebrekkige beveili-
ging, zodat we betere sloten moeten gaan kopen om echte dieven buiten te houden, 
zouden we als samenleving toch niet staan te juichen. Kennelijk ligt dat bij compu-
tervredebreuk anders, het is een sociaal felt dat hackers in onze samenleving eer 
krijgen voor het bevorderen van het beveiligingsbewustzijn. 

Wat betreft de vrije toegang tot informatie komt aan hackers de eer toe het eerste 
bedrijf te hebben gestart dat particulieren toegang geeft tot internet. Daarna hebben 
zij zich op dit punt niet meer zo opvallend gemanifesteerd, tenzij we in dit verband 
ook denken aan de vele hackertools die zij schreven, waardoor ook minder begaaf-
de hackers zich toegang tot anders onbereikbare informatie kunnen verschaffen. 
Maar dat is toch wat anders dan Informatie voor iedereen'. 

Het gevecht dat hackers zeggen te leveren voor de privacy van burgers, komt ook 
maar moeizaam uit de verf, of het moet zijn dat internetgebruikers via hackerssites 
encryptieprogramma's kunnen downloaden en kunnen leren hoe ze anoniem kun-
nen e-mailen of anderszins hun digitale bewegingen minder traceerbaar kunnen 
maken. Of dat veel mensen bereikt, valt te bezien. Aan een maatschappelijke be-
wustwording of een breed debat over privacy draagt dit alles nauwelijks bij. De 
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vraag is overigens ook of voor de gemiddelde burger een technisch bevochten ano-

nimiteit op Internet wel altijd hetzelfde is als gerespecteerde privacy. In 1994 

schrijft de Canadese socioloog Lyon een analyse over de 'rise of surveillance so-

ciety' en stelt onder meer dat burgers steeds intensiever worden geobserveerd en 

besurveilleerd, niet alleen door de overheid maar ook door commerciele instellin-

gen. Waar hij ingaat op sociale tegenbewegingen, blijven hackers opvallend onbe-

sproken (Lyon, 1994). We zien daarin bevestigd dat hackers hun beoogde bijdrage 

aan het maatschappelijk debat op dit punt niet echt waarmaken. 

Negatieve gevolgen heeft hacken ook. De directe schade die hackers hun slachtof-

fers toebrengen, is dat zij nogal eens bellen op hun kosten en vooral natuurftik dat 

het gehackte systeem weer op orde moet worden gemaakt. Dat kost menskracht en 

dus geld. Vooral als de back-up procedures niet goed waren, is de schade groot. 

Verder betekent een hack dat niet kan worden volstaan met het herstellen van de 

oude situatie, er moeten extra beveiligingsmaatregelen komen, en ook dat kost 

geld. Een commissie van de Amerikaanse Senaat schat de schade van hacken in de 

Verenigde Staten op 800 miljoen dollar in 1995 (NRC-webpagina's, 29 januari 

1999). Voor Nederland zijn we dergelijke schattingen niet tegengekomen. 

Hacker Bakker van 'tKlaphek zegt dat met name newbies schade veroorzaken. Zij 

halen tools van het internet en weten niet wat ze ermee aanrichten. Techneuten 

weten wat ze doen en proberen schade te voorkomen. Zij houden teveel van de 

techniek om schade aan te richten. Bovendien is door het veroorzaken van schade 

aan het gehackte systeem dit systeem ook voor de hacker zelf onbruikbaar gewor-

den. 

Verder levert een bekend geworden hack het slachtoffer negatieve publiciteit op 

(want de beveiliging is daar kennelijk niet in orde). Dat is een van de redenen dat 

gehackte bedrijven liever niet naar de politie gaan. Zo hoorde de chef van het Nij-

meegse politieteam computercriminaliteit langs informele weg van bedrijven dat ze 

liever geen aangifte doen vanwege hun privacy, het commerciele belang en 

schaamte. (NRC-webpagina's, 1 maart 1993) Ook de andere teams vertellen dat 

bedrijven en burgers slechts zelden aangifte doen. Het leidt tot weinig, behalve tot 

negatieve publiciteit. Een veroordeling levert het bedrijf dus niets op en een onder-

zoek kost vaak nog extra tijd en geld. 

Tot slot zouden we als negatief gevolg kunnen noemen dat hackers met hun acties 

een zekere angst bij computergebruikers veroorzaken, waardoor zij geen gebruik-

maken van bepaalde faciliteiten die internet biedt. Voor je het weet ben je immers 

geen baas meer over je eigen computer en de informatie daarop. En daarmee zijn 

we eigenlijk weer terug bij het thema beveiliging. Behoedzaam gebruik moeten 
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maken van internet is soms misschien lastig maar het draagt wel bij aan het beper-
ken van de risico's. Het risico dat de gemiddelde internetgebruiker waarschijnlijk 
het meest vreest, is dat de computer besmet raakt met een schadelijk virus. Het 
maken en verspreiden van vernielzuchtige virussen gaat in onze benadering echter 
het ware hacken voorbij en is werk van vandalen. 

Volgens Smits wordt veel angst voor hacken en virussen overdreven. Er zijn veel 
geruchten over vinissen en hackers maar slechts weinig concrete voorbeelden, zo 
stelt hij. De meeste mensen op internet hebben wel eens geprobeerd ergens binnen 
te komen door een wachtwoord uit te proberen. Dit wordt ook al hacken ge-
noemd. Verder heeft hij het gevoel dat veel mensen te snel denken dat ze belaagd 
worden door een hacker of een virus. `Terwij1 computers vaak alleen last hebben 
van het ondeskundig geknoei van de gebruiker.' Veel bedrijven zullen voornamelijk 
last hebben van hun eigen werknemers die bij informatie proberen te komen zonder 
dat ze daarvoor geautoriseerd zijn. Tenslotte verwacht hij dat ontevreden klanten 
van bijvoorbeeld sekssites nogal eens zeggen het slachtoffer te zijn geweest van 
hackers. Hierdoor komen ze onder betaling of schaamte uit. De geruchten en be-
richten over hacken en virussen lijken volgens Smits dan ook een grotere plaag te 
vormen dan het gevaar zelf. Met name beveiligingsbedrijven plukken hiervan de 
vruchten. Banken en bedrijven die vertellen dat internet . geheel veilig is, overdrijven 
aan de andere kant ook weer. Veel digitaal vandalisme is echter te voorkomen 
door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen en enigszins op je hoede te zijn. 
`Eigenlijk door online zo te handelen zoals je ook offline op straat of in een winkel 
zou doen. Door bijvoorbeeld niet je persoonlijke gegevens op zomaar elke site in te 
vullen.' aldus Smits. Ook hackers van HIT2000 menen dat de angst voor hacken 
overdreven is. Veel zogenaamde hacks zouden, volgens hen, te wijten zijn aan ei-
gen fouten of fouten in de software. De beveiliging is vaak erg slecht en ook als 
computers niet goed werken, wordt snel de schuld aan hackers toegeschreven. `Dit 
doet het werk en de kennis van systeembeheerders belangrijker en spannender lij-
ken dan het in werkelijkheid is.' 

6.2.7 Het 'echte hacken' voorbij 
In onze benadering is het schrijven en verspreiden van virussen een vorm van van-
dalisme en geen hacken. Schadelijke virussen maken heeft weinig Robin Hood-
achtigs meer. Ms grote bedrijven worden gehackt, kunnen burgers daar nog naar 
kijken met een zekere mengeling van respect en leedvermaak, zoals zij kijken naar 
bankrovers die zonder iemand letsel toe te brengen een miljoenenkraak zetten. De 
schade is voor de burger dan ook met direct voelbaar. Wie een schadelijk compu-
tervirus maakt en verspreidt hoeft op een dergelijke goodwill niet te rekenen. Vi-
russen worden in de publieke opinie gemakkelijk, en niet geheel onterecht, toege-
schreven aan 'het hackerswereldje' en dus doen de makers ervan de hackersidealen 

67 



geen goed. Maar of ze nu wel of niet aan hackers moeten worden toegeschreven, 

de makers van schadelijke virussen hebben vernielzuchtige doelstellingen plus de 

ambitie om wie dan ook daarvan slachtoffer te laten zijn, en zij verdienen om die 

reden meer aandacht van politie en justitie dan hackers. 

Hacktivisten kunnen in de Nederlandse publieke opinie wel weer op een zeker ge-

dogen rekenen, althans als zij zich zonder vernielingen en bedreigingen inzetten 

voor politiek correcte idealen zoals protest tegen tropische houtkap, tegen seksuele 

onderdrukking van vrouwen, of tegen racisme en discriminatie. Tot zover bevinden 

we ons nog op de grens van wat onze samenleving aan strafbare gedragingen tole-

reert, omdat het delict en de context ervan (strijden voor de goede zaak) het grote 

publiek niet echt schokken (en soms zelfs vermaken). Het risico is natuurlijk dat 

hackerskennis op een gegeven moment wordt gebruikt voor het plegen van minder 

onschuldige ontwrichtingen van informatiesystemen, zoals extreem activisme, cri-

minaliteit of cyberterrorisme. De vraag is dan onmiddellijk hoe groot dat risico is 

en in welke mate dergelijk misbruik van hackerskennis voorkomt. 

In de Verenigde Staten vreest men het ergste. Daar ziet de minister van justiiie Re- 

no hackers als 'nieuwe criminelen die met hun computer als wapen op massaver- 

. nietiging uit zijn'. Volgennlefensiespecialist Collin van het Amerikaanse Institute 

for Security and Intelligence moeten we rekening houden met cyberterroristen die 

inbreken op de computer van een fabrikant van ontbijtproducten en vervolgens de 

samenstelling veranderen om de kinderen van een land te vergiftigen. (NRC-

webpagina's, 30 april 1998) In dat licht gezien mag het dan ook niet verbazen dat 

hackers in de Verenigde Staten hoge straffen kunnen verwachten als zij worden 

gepakt. De Amerikaanse regering heeft plannen bekendgemaakt om een nationaal 

computersysteem op te richten om het dataverkeer binnen de overheid en cruciale 

sectoren van de economie in de gaten te houden. Het systeem moet onder beheer 

van de FBI komen. Doel is de belangrijkste datanetwerken te beschermen tegen in-

dringers en cyberterroristen. Hunker. hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, zegt 

dat het systeem hard nodig is. We weten dat een aantal vijandelijke regeringen 

werken aan vergevorderde en goed georganiseerde wapens voor cyberaanvallen en 

hebben goede redenen om aan te nemen dat terroristische groepen soortgelijke 

mogelijkheden ontwikkelen' (NRC-Handelsblad, 28 juli 1999). 

Volgens de medewerkers van de Nederlandse Bureaus Digitale Expertise in de 

korpsen gebruiken criminelen steeds vaker hoogwaardige technische middelen. Dit 

gebeurt echter voor geldelijk gewin. Van digitale terroristische acties met een op 

Nederland gericht politiek doel zijn in de korpsen geen voorbeelden bekend. Ook 

de CRI kent dergelijke voorbeelden niet maar er wordt wel degelijk rekening ge-

houden met terroristen die acties ontplooien in cyberspace. Hoewel het risico dat 
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een geval van cyberterrorisme misschien (nog) niet zo groot is, is de schade die 
door dergelijke acties kan ontstaan at snel wel erg groot. We zijn in onze samenle-
ving immers steeds sterker afhankelijk van het goed functioneren van computer-
netwerken, niet alleen openbare netwerken zoals internet maar vooral ook gesloten 
netwerken zoals voor ziekenhuizen, apothekers, huisartsen, politie en justitie. Als 
we over hackers en cyberterroristen praten, hebben we het ook over personen die 
de beveiliging van dergelijke netwerken . onderzoeken. 

Ongetwijfeld zal zich in de toekomst in de digitale wereld meer afspelen dan van-
daag de dag en zal criminaliteit en mogelijk ook terrorisme op enigerlei wijze daar-
van onderdeel zijn. Voorbeelden van terroristische aanslagen via computersyste-
men zijn we echter in ons onderzoek ook uit andere bronnen niet tegengekomen 
(tenzij men het hacken van een overheidssite per definitie zo noemt; in dat geval is 
een herorientatie op het begrip terrorisme te overwegen). Voorlopig houden we 
het erop dat het gevaar van de klassieke terroristische methoden reeler is; we den-
ken dan aan acties met bommen, giftige stoffen, biologische wapens of zelfs 
kernafval. In een chronologie van belangrijke terroristische aanslagen in de wereld 
in 1998, gepresenteerd door het bureau voor terrorismebestrij ding van de Ameri-
kaanse overheid, staan zo'n 120 aanslagen beschreven. Het gaat om bomaanslagen 
en ontvoeringen, de woorden 'computer', 'internee en 'hack' komen in dat over-
zicht niet voor. 1  Wat vergiftiging van (kinder)voedsel betreft, moet de overheid 
zich, getuige de berichten over fraude met vlees, schadelijke stoffen in frisdrank en 
het mengen van dioxinehoudende olie in consumptievet, meer zorgen maken om 
productiefouten en organisatiecriminaliteit in de voedingssector dan om cyberterro-
risme. Waarmee we niet willen zeggen dat beveiligingsmaatregelen in computer-
systemen om eventuele fatale aanvallen te weerhouden wel achterwege kunnen 
blijven, zeker niet waar het om cruciale informatie gaat. 

Natuurlijk bevechten strijdende partijen elkaar behalve in de reele wereld tegen-
woordig ook in cyberspace. De oorlog rond Kosovo maakte dat onlangs we! dui-
delijk (is een e-mailbom aan het adres van de tegenpartij of het wissen van diens 
harde schijf terrorisme?). Natuurlijk kan hackerskennis ook worden gebruikt voor 
andere delicten dan computervredebreuk. Hoe vaak dat voorkomt is niet bekend. 
Daar ligt dan ook het eerste op te lossen probleem voor politie en justitie. In plaats 
van te verhalen over mogelijke gruweldaden van gifpapmengende terroristen, lijkt 
het verstandiger harde feiten te verzamelen omtrent dergelijke criminaliteit. 

Een opmerking richting nieuwsgierige techneuten moeten we tot slot hier ook nog 
wet plaatsen. Hackers, en vooral hacktivisten bedienen zich op gehackte pagina's 

I  Zie: http://www.state.gov/www/global/terrorism/1998Report/1998index.html  (bijlage A). 
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nogal eens van sterke taal. Dat hoort in bepaalde mate bij het wereldje, waarin de 
hacker zichzelf als bijdetijdse held beschouwt die de wereld aankan en slachtoffers 
ziet als de stommelingen, losers die van de moderne samenleving geen kaas hebben 
gegeten. Regelmatig trachten hackers hun slachtoffers flunk te kleineren en te 
shockeren, en soms ronduit te bedreigen. Klaarblijkelijk willen ze zo hun eigen 
technologische superioriteit benadrukken alsook hun minachting voor de ander — 
hetgeen doet denken aan de inbreker die zijn uitwerpselen achterlaat op de plaats 
van het delict. Het doet de reputatie van het hackerswereldje geen goed. 

6.3 Inspanningen van opsporingsdiensten en het OM 

6.3./ De zaak tegen Ronald O. 

De eerste die wordt vervolgd op grond van de wet Computercriminaliteit is de 22- 
jarige Utrechtse HTS-student Ronald 0. Hij geldt in hackerskringen als een van de 
betere hackers. Zijn schuilnaam is `RGB' en hij is redacteur van het hackerstijd-
schrift Hack-Tic. Ronald wordt op 18 maart 1993 op heterdaad betrapt en gear-
resteerd in de computerzaal van de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). Hij 
zou vanuit daar hebben ingebroken in het systeem van de VU en van de TU Delft, 
het bedrijf Oce van der Grinten, en in computers in onder meer Israel, Noorwegen, 
Usland en de Verenigde Staten. 

Ronald, die zelf niet studeert aan de VU, werkt op de VU-computer met een geldi-
ge user-passsword-combinatie. Hoe hij daaraan komt, is niet bekend. Vanuit de 
VU weet hij door te dringen in de computer van de TU Delft. Daar heeft hij zich-
zelf al een nieuwe naam met bijbehorend wachtwoord verschaft. De directeur van 
het rekencentrum van de TUD, Zuidervaart, over de hack: 'Naar onze indruk was 
onze computer echter niet het einddoel van zijn hacken, maar wilde hij zich via ons 
systeem toegang verschaffen tot andere.' Zo 'hopte' de hacker van het ene naar het 
andere systeem. Dat is een gebruikelijke werkwijze. Volgens de VU en de TUD 
valt de materiele schade van de computerkraak mee. 'De gegevens die hij verza-
melde, waren bedoeld om verder te kunnen doordringen. De enige "schade" die 
daarbij was aangericht, waren de gevolgen van het binnendringen zelf. De door 
hem gekraakte systemen dienden opnieuw beveiligd en gecontroleerd te worden.' 
De hacker is er naar eigen zeggen ook niet op uit om jets te vernielen. zou wel 
gek zijn. le gaat toch niet je eigen speelgoed stukmaken?' 

Het onderzoek tegen RGB wordt uitgevoerd door het team computercriminaliteit 
bij de politie Den Haag, omdat de TUD binnen dat gebied ligt. De verdachte 
pleegde vanuit Amsterdam computervredebreuk in Delft. Het Openbaar Ministerie 
maakt de zaak aanhangig bij de rechtbank in Utrecht omdat de rechter in de woon- 
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plaats van de verdachte altijd bevoegd is. Ronald zit ruim vijf weken in voorarrest. 
Zijn zaak geldt als testcase. Op 16 februari 1995 staat hij voor de rechter in 
Utrecht. De advocaat van Ronald vraagt vrijspraak. Hij meent dat er geen bewijs is 
dat Ronald ook daadwerkelijk de opdrachten in de computer gal Bovendien zou 
niet vaststaan dat er bestanden gekopieerd of systemen beschadigd zijn. Uitspraak 
volgt op 2 maart (NRC-webpagina's 23 maart 1993; de Volkskrant, 31 juli 1993; 
de Volkskrant, 17 februari 1995; Brabants Dagblad, 17 februari 1995). 

De officier van justitie Hofstee, die deze zaak destijds behandelde, vertelde ons dat 
de rechtbank conform de eis een voorwaardelijke straf van zes maanden cel en een 
geldboete van vijfduizend gulden boete heeft opgelegd wegens computervrede-
breuk. Volgens Bakker, redacteur van het hackersblad 'tKlaphek, heeft de TU-
Delft na het hiervoor genoemde incident nog lange tijd nagelaten het systeem beter 
te beveiligen. 1  

6.3.2 Opsporingsinspanningen in Nederland 
Politie en justitie voeren geen actief opsporingsbeleid gericht op hackers. Eerder 
lijkt in Nederland de heersende moraal dat hacken, strafrechtelijk gezien, kan wor-
den gedoogd en dat de verantwoordelijkheid voor het voorkomen ervan in eerste 
instantie ligt bij de eigenaren en beheerders van computersystemen. Op hun con-
gres in 1998 vertelden hackers in aanwezigheid van politiemensen openlijk over 
hun prestaties. Op dat congres werd ook opzichtig computervredebreuk gepleegd 
(zie paragraaf 6.2.3). Gezien deze realiteit kunnen we spreken van een zekere ge-
doogpraktijk. Opsporingsinstanties vinden het kennelijk belangrijker om op de 
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen dan om hard op te treden tegen ie-
dereen die verdacht kan worden van computervredebreuk. 

Hacken is in de Nederlandse samenleving met primair een opsporings- maar een 
beveiligingsvraagstuk. In dit verband is ook tekenend de geringe bereidheid bij in-
stellingen en bedrijven om aangifte te doen van computervredebreuk. Onze bevin-
dingen wijzen er althans op dat slachtoffers liever niet naar buiten treden met het 
gegeven dat him computersysteem is gehackt. Dat duidt immers met zozeer op een 
criminele inborst van de hacker maar vooral op een gebrek aan beveiliging aan de 
kant van het slachtoffer. Dus zwijgen bedrijven liever, uit schaamte en uit angst 
voor imagobeschadiging. Dit is een vrij extreem voorbeeld van blaming the victim 
maar dat is begrijpelijk, gezien de heersende moraal. 

I  Met dank aan de infodesk van politic Brabant-Noord, voor hun hulp bij het achterhalen van de 
afloop van deze zaak. 
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Volgens hackers van HIT2000 willen veel systeembeheerders niet naar buiten laten 
komen dat ze falen in hun werk. Ze doen dan ook geen aangifte. Veel systeembe-
heerders zouden zich volgens hen schamen. 'Het zijn vaak duurbetaalde mensen 
die op een veilige plek zitten aangezien niemand in het bedrijf verstand heeft van 
wat zij doen. Als er dan een jong ventje aantoont dat hun beveiliging slecht is, zal 
een werkgever zich toch wel afvragen waarom hij zoveel geld betaalt voor deze 
werknemer.' Volgens deze hackers zijn het met name luie systeembeheerders die 
hacks op hun systeem stil willen houden. Het is volgens hen dan ook beschamend 
als een systeembeheerder aangthe doet van hacken. De betere systeembeheerder 
vraagt de hacker om advies of verdiept zich in de materie om z'n systeem te bevei-
ligen. De Wet Computercriminaliteit beschermt volgens hen dan ook vooral de 
slechte systeembeheerder. 

Uit een enquete die in de periode oktober 1989 tot september 1990 werd gehouden 
door het Instituut voor Informatica en recht van de Vrije Universiteit te Amster-
dam, bleek dat van de 845 organisaties (zowel overheid als bedrijfsleven) er 43 Con 
of meerdere keren waren geconfronteerd met onbevoegde toegang. Geen enkele 
organisatie heeft hiervan aangifte gedaan. Belangrijkste argumenten hiervoor wa-
ren de twijfels over de `goede' afloop van het onderzoek en de nadelen die kleven 
aan een onderzoek. Overigens moet hierbij wel worden vermeld, dat ten tijde van 
het onderzoek het zuivere hacken nog niet strafbaar was (zie paragraaf 6.2.2). 

Volgens de Bureaus Digitale Expertise doen veel burgers en bedrijven geen aan-
gifte van vernieling door bijvoorbeeld virussen omdat onduidelijk is wie de ver-
dachte is. Deze vormen van vandalisme zijn bovendien niet op het slachtoffer per-
soonlijk gericht. Het doen van aangifte tegen zo'n onbekende, die zich bovendien 
in een ander land kan bevinden, lijkt dan ook zinloos. Bovendien lijkt het vertrou-
wen in de deskundigheid van de politic op dit gebied niet erg groot te zijn. Niet al-
leen hackers twijfelen aan die deskundigheid, ook vertegenwoordigers uit het be-
drijfsleven zeg,gen dat het gemiddelde kennispeil van de politie op dit gebied laag 
is. Een medewerker van een Bureau Digitale Expertise vertelt over een voorval 
waarbij de aangever de dader en het bewijsmateriaal al heeft meegeleverd. De aan-
gifte is echter door de behandelde collega erg slecht opgesteld. De agent wist on-
der meer niet hoe hij het bewijs moest gebruiken. Uiteindelijk lcwam de zaak, na 
lange tijd, bij het Bureau Digitale Expertise terecht. Hier kon de zaak in korte tijd 
op papier worden gezet en aangeleverd aan het OM. Ook de medewerkers van de 
andere Bureaus Digitale Expertise vertellen dat de kennis bij de basis nog erg 
slecht is. Een systeembeheerder die aangifte wil doen moet volgens hen dan ook 
over veel geduld beschikken. 
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Bij de Nederlandse korpsen zijn slechts enkele tientallen aangiften over hacks be-
kend. Deze aangiften zijn veelal aflcomstig van universiteiten. Verder zijn er aan-
giften waarbij met zozeer sprake is van hackers maar van criminelen die gebruik-
maken van hacken. Ten slotte zijn er aangiften van vernielingen door bijvoorbeeld 
virussen. Gezien de werkdruk bij de Bureaus Digitale Expertise en de wachtlijst 
voor ondersteuning bij meer `ernstige' zaken, krijgt het opsporen van hackers geen 
prioriteit. De aangiften die binnenkwamen over hacken zijn door de Bureaus Digi-
tale Expertise echter wel serieus behandeld en vaak is ook wel een verdachte uit 
het onderzoek naar voren gekomen. Die gaven soms ook wel toe dat ze schuldig 
waren. Meestentijds is echter niet tot een strafrechtelijke vervolging overgegaan. 
De zaak is tussen de betrokken partijen geregeld of het OM zag geen reden voor 
vervolging: het bewijs bleek dan toch moeilijk sluitend te maken. Ms er bij het 
hacken geen aanwijsbare schade is toegebracht, krijgt de zaak bij het OM volgens 
politiemensen weinig prioriteit. Veel officieren van justitie zouden liever geen 
hackzaken behandelen, aldus geinterviewden. Het zijn geen standaardzaken die 
eenvoudig afgehandeld kunnen worden. 

Gezien het vorenstaande zal het niet verbazen dat hackers zeggen weinig te vrezen 
van politie en justitie. Zij weten dat opsporing en vervolging geen prioriteit hebben 
en ze zijn niet onder de indruk van de technische kennis van politiemensen. Ten 
slotte menen ze dat het moeilijk is te bewijzen wie een hack heeft gepleegd omdat 
je daarvoor moet aantonen wie op welk moment achter welke computer zat. 

Volgens Smits is het niet actief vervolgen van hacken een juist beleid. Door een 
actief vervolgingsbeleid zou je jonge mensen onnodig criminaliseren. De slimme 
jongens pak je bovendien erg moeilijk. Die gaan ondergronds. Doordat ze niet 
meer openlijk kunnen hacken en publiceren, verliezen ze bovendien een groot deel 
van hun maatschappelijk nut. Het merendeel van de zogenaamde hackers zijn ech-
ter jongeren die experimenteren met hun nieuwe speeltje. Een waarschuwing is hier 
veel beter op z'n plaats dan een strafrechtelijk traject. Het maatschappelijk nut van 
hackers overstijgt bovendien nog steeds de schade die ze aanrichten. Ze zorgen im-
mers (indirect) ervoor dat criminelen minder kans lcrijgen om van beveiligings-
zvvaktes te profiteren. 

In de landelijke media kwamen we geen enkel bericht tegen over optreden van de 
Nederlandse politie tegen hackers. In de websitestudie troffen we slechts de zaak 
tegen Ronald 0. en een zaak waarin de politie twee tieners had aangehouden die de 
computer van een kennis hadden gekraakt en op diens naam kinderporno hadden 
verspreid. Deze laatste zaak zit op het grensvlak tussen hacken en kinderporno. 
Daarmee blijft alleen de zaak tegen Ronald 0. over. Dit bewijst uiteraard niet dat 
de politie niets aan hacken doet, maar helemaal toevallig is deze magere opbrengst 

73 



natuurlijk ook weer niet. Het onderstreept wat we al zagen: hackers worden in 
onze samenleving weinig opgespoord. 

6.3.3 Internationale aanpak — Verenigde Staten 
Van een min of meer gestructureerde internationale politiesamenwerking in ver-
band met hacken, is ons niets gebleken. Dit komt onder andere doordat landen 
sterk verdeeld zijn over de vraag hoe gevaarlijk hackers zijn en hoe zij dus tege-
moet moeten worden getreden. De Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld voor een 
harde justitiele aanpak, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, Duitsland en 
Noorwegen. Maar ook in de VS worden hackers niet vaak betrapt. Op internet is 
nu al mime tijd veel te doen omtrent het proces tegen de hacker Kevin Mitnick 
(www.kevinmitnick.com). Hij werd in februari 1995 met hulp van een andere hac-
ker door de FBI gearresteerd op verdenking van onder andere computerinbraak en 
illegaal kopieren van software. Hij zit nog steeds in voorarrest en mag bij de voor-
bereiding van zijn verdediging geen gebruikmaken van computer of telefoon omdat 
de Amerikaanse justitie bang is dat hij met dergelijke apparatuur vanuit de gevan-
genis verder zal hacken. 'Een eerder verzoek om een walkman werd afgewezen 
omdat de rechter bang was dat hij er een zender van zou maken.' De Time schreef 
over deze zaak; `Mitnick een telefoon geven is hetzelfde als een pistool geven aan 
een huurmoordenaar.' Deze hacker wordt aldus afgeschilderd als supergevaarlijke 
crimineel, terwijl hij `nooit iets kapot heeft gemaakt en geen gebruik heeft gemaakt 
van creditcardnummers die hij onderweg tegenkwam'. (NRC-webpagina's, 18 april 
1998) Overigens krijgt Mitnick op internet onder hackers van lieverlede de status 
van martelaar. Op veel gehackte intemetpagina's laten computerkrakers teksten na 
die verwijzen naar de zaak-Mitnick, ze doen het slachtoffer de groeten in zijn naam 
of ze plaatsen de banner: Free Kevin. De laatste berichten over deze zaak zijn dat 
Kevin Mitnick, in ruil voor een schuldigverklaring aan het ontvreemden en gebrui-
ken van creditcardnummers, aan het eind van dit jaar zal vrijkomen (Planet Mul-
timedia, 18 maart 1999). 

Enigszins begrijpelijk is de Amerikaanse aficeer van hackers wel. De Amerikaanse 
overheid is namelijk geliefd doelwit van hackers. Dat is niet zo vreemd want met 
een hack bij het Witte Huis of de FBI kan je immers voor de dag komen, zeker als 
de overheid aldaar zo'n afkeer van hackers toont. Volgens de Amerikaanse Reken-
kamer proberen hackers jaarlijks 250.000 keer in te breken in de computers van het 
Pentagon. Dat aantal staat voor een doorlopend spervuur van aanvallen: omgere-
kend gemiddeld bijna dertig pogingen per uur. Overigens meldt die Rekenkamer 
dat ongeveer tweederde van die pogingen succesvol was. Zij concludeert dan ook 
terecht dat het Pentagon wel erg slecht beveiligd is en noemt dat een bedreiging 
voor de nationale veiligheid. Gezien deze getallen is de kans van slagen voor een 
hacker bij het Pentagon onwaarschijnlijk groot. Het is dan ook niet vreemd dat ook 
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wel is beweerd dat het Pentagon bewust slecht beveiligde computers gebruikt in de 
hoop dat ze veel worden gekraakt, zodat veel geld kan worden geclaimd voor be-
veiliging. Anderzijds is het de vraag welke internetsite bestand is tegen zo'n gecon-
centreerde belangstelling van hackers. Die vraag wierpen hackers begin 1999 nog 
weer op, toen zij zich naar ainleiding van de arrestatie van een mede-hacker mas-
saal stortten op enkele overheidssites. De hackersgroep 'masters of downloading' 
(MoD) drong met succes binnen op de website van de Senaat. Als gevolg van de 
aanvallen haalde de Amerikaanse overheid niet alleen de sites van de Senaat maar 
ook die van de FBI en van het National Infrastructure Protection Center uit de 
lucht. Dat ook de laatste twee sites plat gingen was 'Lift voorzorg'. Kennelijk was 
het vertrouwen in de beveiliging ervan beperkt. (NRC-webpagina's, 30 april 1998, 
28 mei 1999) 

Terug naar de internationale aanpak van hacken. Dat we geen voorbeelden zijn te-
gengekomen van hackzaken die zijn aangepakt in internationale samenwerking, is 
vermoedelijk als volgt te verklaren. Tussen landen die het fenomeen hacken vooral 
zien als een beveiligingsprobleem is internationale politiele samenwerking niet echt 
opportuun; tussen een streng land als de Verenigde Staten en een gedoogland als 
Nederland zal het niet snel komen tot samenwerking omdat de meningen over de 
ernst van het verschijnsel te sterk uiteenlopen. 

6.4 Bestuurlijke mogelijkheden 

Niet alleen via het strafrecht kan criminaliteit worden aangepakt. Aan de 
`voorkane van een (mogelijk) probleem kan de overheid met behulp van bestuurs-
rechtelijke mogelijkheden randvoorwaarden creeren waardoor het plegen van straf-
bare feiten op de elektronische snelweg wordt bemoeilijkt. Wanneer gebruik wordt 
gemaakt van bestuursrechtelijke interventies, zijn deze niet zozeer gericht op een 
mogelijke verdachte of op de voorgenomen — of reeds begane — strafbare feiten, 
maar op de technische infrastructuur en de dienstverlening die daarmee samen-
hangt. 

Bestuursrechtelijk gezien is het denkbaar dat de overheid aan overheidsinstanties 
bepaalde (beveiligings)normen oplegt waaraan zij moeten voldoen. Voor de rijkso-
verheid en de politie gelden reeds voorschriften op het gebied van informatiebevei-
liging, respectievelijk het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid (VIR) en 
de Regeling Informatiebeveiliging Politie (RIP). In deze regelingen worden bepaal-
de eisen opgelegd ten aanzien van informatiebeveiliging, en het is denkbaar dat ge-
regeld wordt dat een organisatie zelf opdraait voor alle schade die een geslaagde 
hack in een systeem dat niet voldoet aan de eisen die VIR respectievelijk RIP stel-
len, veroorzaakt. 
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Het stellen van dergelijke beveiligingseisen aan het bedrijfsleven is lastiger. Veel 
bedrijven maken wel gebruik van de — door bedrijven zelf samengestelde — Code 
voor Informatiebeveiliging, die ook een adequaat basisniveau van informatiebevei-
liging verlangt. De enige weg die de overheid ten aanzien van bedrijven openstaat, ,  
is de weigering tot het verstrekken of uitwisselen van (overheids)informatie met 
bedrijven die geen adequaat informatiebeveiligingsniveau hebben opgesteld. De 
RIP verbiedt het de politie zelfs om informatie uit te wisselen met organisaties 
(zowel overheden als bedrijven) die geen toereikende informatiebeveiliging hebben. 

Hackers hebben dan wel weinig angst voor politie en justitie, ze vrezen wel dat de 
provider hun account afsluit. Ook volgens Sinks is dit het grootste gevaar voor 
hackers. Afsluiten kost hackers geld en betekent hinder bij het uitoefenen van hun 
hobby. Dit is voor velen voldoende reden om voorzichtig te werk te gaan. Een 
hacker vertelde uit eigen ervaring dat hij na een klacht over een hack afgesloten is 
geweest door z'n provider. Hij vertelde geen hackpogingen vanuit z'n eigen prive-
account meer te ondernemen maar vanaf een ander adres. Hiervoor gebruikt hij het 
account van z'n werkgever of hij gebruikt een internetcafe. Eventueel, vertelde hij, 
gebruikt hij omwegen om z'n herkomst te verhullen. 

Een aangifte bij de politie leidt niet eenvoudig tot een veroordeling maar een gede-
gen klacht bij de provider van een hacker kan al voldoende zijn voor het (tijdelijk) 
afsluiten van diens account. De intemetproviders zijn volgens de hackers gevoelig 
voor klachten. Ook Eisner, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Internet 
Providers (NLIP), zegt dat providers door consumenten op hun algemene voor-
waarden zijn aan te spreken. Als providers zich niet houden aan de afspraken en 
bijvoorbeeld hackers die anderen schade berokkenen toch toegang blijven geven, 
kunnen ze eventueel door andere providers wereldwijd op een zogenoemde block-
list gezet worden. Hierdoor zou zo'n provider wereldwijd door de andere provi-
ders geboycot worden. 

Hiermee zijn dus twee wegen aangeduid waarlangs met bestuurlijke maatregelen 
kan worden getracht de schade door hacken in te dammen: het stellen van beveili-
gingseisen aan instellingen en bedrijven en het stellen van eisen aan providers om-
trent bun toelatingsbeleid. 

6.5 Criminaliteitspreventie 

Zoals gezegd is de Nederlandse houding globaal gesproken dat tegengaan van hac-
ken primair een verantwoordelijkheid is van de eigenaar van het computersysteem. 
We komen dan terecht op het terrein van criminaliteitspreventie door beveiligings-
maatregelen. Het voert in het kader van deze studie te ver om een uitgebreide ver- 
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handeling te geven over computerbeveiliging. We beperken ons daarom tot enkele 
hoofdpunten. 1  Om te beginnen moeten we bij beveiligen niet uitsluitend denken aan 
technische maatregelen. Misschien moeten we die zelfs eerder zien als het sluitstuk. 
Op de eerste plaats komen zaken als een goed ontwikkeld beveiligingsbewustzijn 
en deugdelijke organisationele maatregelen. Probleem is echter dat dergelijke maat-
regelen ook moeilijker zijn te effectueren dan technische beveiligingsingrepen. 

Gangbare hackersstrategie is nog steeds het aan gebruikers ontfutselen van de in-
formatie die nodig is om toegang te krijgen tot een systeem. Wat criminaliteitspre-
ventie betreft, zit de eerste winst dus in (het stimuleren van) een zorgvuldige om-
gang met wachtwoorden. Dat is echter geen sinecure want echt zorgvuldig wacht-
woordgebruik, inclusief het frequent wijzigen ervan, is voor gebruikers een last. 

Ook op bredere schaal kan iets worden gedaan aan het beveiligingsbewustzijn. We 
hebben het weliswaar over hacken als probleem maar er is weinig zicht op de om-
yang ervan of op de omvang van de schade. Door gebrek aan dergelijke informatie 
weten we ook niet hoe een en ander zich ontwikkelt. Vanuit overheidsstandpunt 
gezien, ontbreekt dus de informatie die nodig is voor een adequaat beleid. Ontbre-
ken van informatie over geslaagde hacks, kan ook leiden tot een zekere (mogelijk 
onterechte) zorgeloosheid. lnformatie over hacks, schade en de gebruikte hack-
strategieen, is waardevol voor het ontwikkelen van een preventiebeleid. Bijvoor-
beeld omdat die informatie instellingen en bedrijven bewuster kan maken van de 
sterke en zwakke plekken van hun informatiebeveiliging. In dit verband pleitte de 
Leidse hoogleraar Franken in 1993 al voor een centraal meldpunt bij de verzeke-
ringsmaatschappijen. Zij zouden moeten bijhouden welke schade is uitgekeerd in 
verband met computercriminaliteit, om meer zicht te krijgen op het probleem 
(NRC-webpagina's, 28 april 1993). Langs die weg komen dan natuurlijk alleen de 
bij een verzekeraar gemelde gevallen aan het licht, maar dat is tenminste iets. Voor 
een breder en ook diepgravender beeld (hackersstrategieen en beveiligingslekken) 
is aanvullend onderzoek een mogelijkheid. Anders dan het instellen van een meld-
punt kan zo'n onderzoek op korte termijn worden gerealiseerd. Om informatie van 
bedrijven over dit onderwerp te krijgen, zal wel extreem veel aandacht (en bekend-
heid) moeten worden gegeven aan het gezag en aanzien van het onderzoek. 

Preventie tegen hacken houdt natuurlijk ook in dat de systeemeigenaar de systeem-
configuratie hackbestendig ontwerpt en gebruikmaakt van de nieuwste software. 
Een systeemconfiguratie zonder lijn naar buiten is natuurlijk in hoge mate afge-
schermd tegen pogingen tot computervredebreuk. Maar naarmate het belang van 

I  Een inleidend artikel over informatiebeveiliging geeft M.H.L.G. Heijnens van het Expertise-
centrum Informatiebeveiliging Nederlandse Politic. 
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netwerkverbindingen toeneemt, zal het steeds minder praktisch zijn systemen ge-

heel van de buitenwereld af te sluiten. Systemen die wel met de buitenwereld zijn 

verbonden, kunnen worden voorzien van een zogenoemde firewall: software die 
onder meer regelt wat voor soon verbindingen wel en niet tot stand kunnen wor-

den gebracht (bijvoorbeeld: alleen uitgaand en geen ingaand dataverkeer). Beveili-
ging is nooit absoluut want zelfs de beste firewall is uiteindelijk ook weer te kra-

ken. Beveiligen is dus niet een hack `totaal onmogelijk maken' maar `moeilijk ma-

ken' Hoe ver men daarin moet gaan, hangt af van de mogelijke schade bij een hack. 

Volgens de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie is beveiliging een dyna-

misch begrip. Het is maar net wat je accepteert en grenzen verschuiven daarin. Het 

gaat om het handhaven van zo'n beveiligingsniveau dat het basale vertrouwen in de 

technologische infrastructuur van onze samenleving niet wordt geschaad. (SMVP, 

1998) Hackers van HI12000 zeggen dat met name grote bedrijven en internetbe-

drijven tegenwoordig wel goed beveiligd zijn. Over de overheid zijn ze minder lo-
vend, die zorgt volgens hen slecht voor haar beveiliging. 

Ook volgens de Nederlandse computerbeveiligingsexpert Engelfriet gebruikt de 

overheid niet zelden software waarvan bekend is dat het gebreken vertoont. Vol-

gens hem is het zeer eenvoudig: ledere hacker die bijhoudt welke beveiligingslek-

ken in computerprogramma's bekend worden, kan inbreken op de computer van 

Algemene Zaken en alle informatie aanpassen.' (NRC-webpagina's, 5 oktober 

1998) Verder moet je, aldus Engelfriet, voortdurend je webcomputer in de gaten 

houden, net zoals dat je ook iemand bij de receptie hebt zitten die controleert wie 

het gebouw in en uit gaat. De waarschuwing dat veel bedrijven en (overheids)in-

stellingen software gebruiken waarvan de holes breed uitgemeten staan op internet, 

kwamen we vaker tegen. Voor landelijke criminaliteitspreventie van technische 
aard is dat dan ook een aandachtspunt. 

Met technische maatregelen zou ook het eerder geschetste wachtwoordprobleem 

opgelost kunnen. We denken dan bijvoorbeeld aan gebruik van biometrische toe-

gangscodes. Het gebruik ervan is echter niet onomstreden. Het roept morele en 

emotionele bezwaren op. Niettemin wordt op diverse plaatsen gewerkt aan het 

ontwikkelen van dergelijke beveiligingsmethoden. Te verwachten is dan ook dat 

deze binnen afzienbare tijd (drie tot tien jaar) op brede schaal bun ingang wel zul-

len vinden. Vanwege de maatschappelijke impact van dergelijke technologieen, lijkt 

hier voor de overheid een taak weggelegd. Gezien de maatschappelijke ver-

houdingen in ons land dient zij op enigerlei wijze controle te houden over technie-

ken die worden gebruikt om toegang tot informatiesystemen te reguleren. 

Volgens Bakker is het voor systeembeheerders van kleine organisaties niet meer 

mogelijk om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op beveiligingsgebied. 
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Grote bedrijven hebben veelal specialisten op dit gebied in dienst. Er is een groei-
end aantal gespecialiseerde bedrijven die zich richten op deze beveiligingsmarkt. Zij 
hebben specialisten in dienst die constant bezig zijn met beveiligingsproblemen. Via 
internet en internationale seminars houden ze zich op de hoogte van de nieuwste 
hacks en beveiligingslekken in software. Ook internatio.mal zijn er bedrijven actief 
die, eventueel online, de beveiliging van computersystemen zeggen te beveiligen 
tegen hackers en virussen. Instellingen zoals CERT-NL geven nieuwsbrieven uit 
waarin nieuwe lekken beschreven staan. 

Ook is op internet anti-hacker software beschikbaar. Dergelijke software kan bij-
voorbeeld hackers in de waan laten in het computersysteem binnengedrongen te 
zijn, terwijl het ondertussen de herkomst van de hacker achterhaalt. Een voorbeeld 
van anti-hacker software is `hackertracker' (www.kentie.com/book/hacker.htm) . 
Dat programma claimt alle illegale inloggers te weren en ook te traceren. De po-
tentiele gebruiker van het systeem krijgt daarbij direct alvast de suggestie om de 
tegenaanval in te zetten, door de hackers `te tracteren op een verse kopie van hun 
eigen harde schijf als e-mailtje'. 

In de Verenigde Staten is in februari 1998 National Infrastructure Protection Cen-
ter opgericht. Het NIPC is gelieerd aan de FBI. 'The NIPC's mission is to serve as 
the U.S. government's focal point for threat assessment, warning, investigation, 
and for threats or attacks against our critical infrastructures. These infrastructures, 
which include telecommunications, energy, banking and finance, water systems, 
government operations, and emergency services, are the foundation upon which 
our industrialized society is based.' (www.fbi.govinipc/) Dit bureau houdt zich 
derhalve op nationaal niveau bezig met beveiliging van computersystemen, speciaal 
internet. Het NIPC geeft ook informatie over softwaregaten, reparatiemogelijkhe-
den, virussen en de laatste trends in computercriminaliteit, speciaal hacken. Voor 
instellingen en bedrijven die serieus werk maken van hun informatiebeveiliging kan 
dat waardevolle informatie zijn. 

We zijn in Nederland geen vergelijkbaar overheidsinitiatief tegengekomen. Wel 
heeft de Stuurgroep Informatietechnologie en Criminaliteit (die valt onder het Na-
tionaal Platform Criminaliteitsbeheersing) aandacht voor informatiebeveiliging. De-
ze groep wil onder meer een website realiseren met beveiligingsadviezen, maar een 
centrum als het NIPC zal dat voorlopig niet worden. 

Naast deze commerciele en overheidsinitiatieven zijn er bovendien de informatie-
sites van hackers zelf. Op de grotere hacksites staan behalve hacks ook nieuwe 
mogelijkheden om te hacken. Niet alleen newbies maar ook beveiligers kunnen 
hiervan leren. 
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HOOFDSTUK 7 

Kinderpornografie 

7.1 `Zandvoore 

In de discussie over kinderpornografie op internet speelt in Nederland de Zand-
voortse kinderpornozaak een belangrijke rol. Deze zaak, en vooral de ernst van de 
pornografische beelden die daarbij opdoken, zorgde voor grote verontwaardiging 
in de samenleving. Kindermisbruik had in die periode al ruim aandacht vanwege de 
zaak Dutroux in Belgie. 1  `Zandvoore heeft kinderporno vervolgens hoog op de 
Nederlandse publieke en politieke agenda gezet. We geven daarom hier een korte 
schets van die zaak. Verderop, waar dat aan de orde is, komen bepaalde aspecten 
ervan nog terug. 

Op 15 juli 1998 meldt het televisieprogramma Nova dat een internationaal kinder-
pornonetwerk jonge peuters heeft misbruikt en beelden daarvan op internet heeft 
verspreid. In Zandvoort staat de woning van de centrale figuur uit het netwerk: 
computerhandelaar Gerry Ulrich. Hij is onlangs in Italie vermoord. Er zou, aldus 
Nova, met hem zijn afgerekend omdat hij te loslippig had gehandeld. Nova heeft 
diskettes in handen met een groot aantal kinderpornoafbeeldingen, afkomstig uit 
het netwerk. Nova kreeg het nieuws aangereikt door de Belgische werkgroep 
Morkhoven, een pressiegroep tegen kinderporno. Kort voor zijn dood had Ulrich 
contact opgenomen met deze werkgroep en haar enkele van zijn videobanden en 
computerdiskettes met kinderporno overhandigd. Na Ulrichs dood speelde de 
werkgroep een deel van het materiaal door aan Nova. Politie Kennemerland beves-
tigt de dag na de Nova-uitzending dat er een onderzoek loopt, maar geeft geen na-
dere informatie (NRC-webpagina's, 16 juli 1998). 

De Nova-uitzending was voor politie Kennemerland geen nieuws. Zij was op de 
dag van de uitzending al met de zaak bezig. Familieleden van Ulrich hadden in juni 
de politie benaderd omdat zij verontrust waren over Ulrich (hij zou volgens hen 
gewond of zelfs overleden zijn in Italie) en zij vermoedden dat hij zich bezig hield 
met (kinder)porno. De politie bezocht op verzoek van de familie de woning van 
Ulrich, maar trof geen onregelmatigheden aan. Op 22 juni kwam via het ministerie 
van Buitenlandse Zaken het bericht dat Ulrich was vermoord. Ms verdachte voor 
de moord op Ulrich is in Italie diens vriend Robby van der P. gearresteerd. De fa-
milie vroeg de politie weer mee te gaan naar zijn woning. Daar werden enkele 

1  Meer informatie over deze affaire vindt men op internet via het trefwoord dutroux'. 
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computers en diskettes in beslag genomen. Vanwege de inhoud van dat materiaal 

startte de politic op 29 juni 1998 een onderzoeksteam. 

Op 17 juli bericht de pers dat de politie vermoedt dat het materiaal uit de woning 

van Ulrich ook is verspreid via internet. Ulrich bleek namelijk actief op internet en 

beheerde ook het bulletin board Apollo. 'In kringen van internetpedofielen was 

Apollo erg populair, zo blijkt uit berichten in nieuwsgroepen op internet.' (NRC-

webpagina' s, 17 juli 1998). 

Een week later stelt internetjournalist Oostveen dat wel veel ophef over 

`Zandvoore wordt gemaakt maar dat volstrekt onduidelijk is wat de feiten zijn. 

Het inbeslaggenomen materiaal is schokkend, zo vindt zij, maar of sprake is van 

een Europa- of wereldomvattend netwerk, zoals de werkgroep Morkhoven wil 

doen geloven, is volgens haar nog maar de vraag. Woordvoerder Vervloesem van 

de werkgroep heeft het over een enorm kinderpornonetwerk dat ook vertakkingen 

kent tot in Azie. Maar hoe bepaal je Uberhaupt de omvang van een internet-

netwerk? Materiaal uit de 'Ulrich-collectie' circuleert ook na diens dood op inter-

net en worth her-verspreid door tal van internetgebruikers. Wellicht heeft Ulrich 

zelf ook zijn verzameling van internet gekopieerd. Wie de makers zijn van de af-

beeldingen en hoeveel kinderen daarvoor zijn misbruikt, is vooralsnog onduidelijk, 

aldus Oostveen (NRC-webpagina's, 25 juli 1998). 

Driekwart jaar later lijkt Oostveen grotendeels haar gelijk te krijgen. Van een wijds 

kinderpornonetwerk bestiert door Ulrich uit Zandvoort, kan niet worden gespro-

ken. Eerder dan van een georganiseerde samenzwering was sprake van een 

`gewoon' internet-netwerk van pedofielen die onderling afbeeldingen uitwisselen — 

grove afbeeldingen, dat wel. Dat Ulrich zelf kinderen zou hebben misbruikt voor 

het fabriceren van pornoafbeeldingen, is niet bewezen. Ook is niet komen vast te 

staan dat Ulrich betrokken was bij kinderhandel. Misschien is het belangrijkste nog 

wel, zo schrijft Oostveen, dat politie en justitie door de ophef rond deze zaak het 

probleem van kinderpomo op het internet serieuzer zijn gaan aanpakken (NRC-

webpagina's, 27 april 1999). 

`Zandvoore heeft inderdaad merkbaar invloed gehad op politie en justitie. Naar 

aanleiding van deze zaak stelt de Tweede Kamer vragen aan de minister van justi-

tie. In antwoord daarop deelt de minister op 6 augustus 1998 aan de Kamer de on-

derstaande maatregelen mee (NRC-webpagina's, 7 augustus 1998; Telegraaf-i, 7 

augustus 1998): 

— vijf medewerkers van de CRI worden vrijgemaakt om op interne te speuren en 

informatie te verzamelen over kinderporno (op 11 augustus gaat het internet-

team van start); 
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— het landelijk bureau van het OM zal de opsporing van kinderpornohandelaren en 
-verspreiders coordineren; 

— meldingen die via het Meldpunt Kinderporno bij de CRI binnenkomen zullen 
sneller worden onderzocht; 

— justitie moet meer gaan gebruikmaken van de kennis van providers om expertise 
te krijgen over het medium. 

7.2 Aard en ernst 

7.2.1 Strafbaarstelling 
Kinderpornografie is volgens de wet iedere afbeelding van een seksuele gedraging 
waarbij iemand is betrokken die kennelijk de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft 
bereikt (artikel 240b eerste lid Wetboek van Strafrecht). Strafbaar is het versprei-
den, tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren uitvoeren of in voorraad 
hebben ervan. Het wetsartikel is ook van toepassing op digitale afbeeldingen. Op 
21 april 1998 wees de Hoge Raad een arrest (nr. 107.006, Nederlands Juristenblad, 
29 mei 1998) waarin staat dat op basis van dit wetsartikel elk bezit (ook een enkele 
afbeelding) van kinderporno strafbaar is, dus ook los van de vraag of het bedoeld is 
voor verspreiding of bestemd is voor eigen gebruik. 

7.2.2 Wijze van aanbieden via ICT 
Internet en bulletin boards worden gebruikt voor het tentoonstellen en vooral voor 
het (internationaal) verspreiden van kinderpornografie. Het gaat dan in hoofdzaak 
om pedofielen die onderling kinderpornobeelden en -films uitwisselen. Daarvoor 
gebruiken zij diverse routes: 
— De opzichtigste route is het aanbieden van kinderpornografie op een publiek 

toegankelijke website van het World Wide Web (WWW). Het materiaal staat 
dan langere tijd op een vaste plek. Iedereen die de website bezoekt, kan de kin-
derpornografische afbeelding naar de eigen computer kopieren. Het is meestal 
relatief eenvoudig te achterhalen wie de aanbieder is, want providers kunnen na-
slaan op wiens naam een bepaalde website staat. Het is zelfs voorgekomen dat 
naam en adres van de aanbieder gewoon op de site stonden. Door verschillen in 
wetgeving is het uiteraard mogelijk dat bij ons verboden materiaal vanuit het 
buitenland legaal verspreid wordt. Met name Japan kende een afwijkende wet-
geving op het gebied van kinderporno. 

— Een aanbod via het WWW wordt ook wel minder opzichtig gedaan, bijvoor-
beeld door de site met het kinderpornomateriaal te verschuilen achter een on-
schuldig ogende site of door de toegang tot een kinderpornosite te koppelen aan 
een wachtwoord. Soms moet worden betaald om toegang tot een site te krijgen. 
Dat zijn de zogenoemde `paysites'. 
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— Een vaak gebruikte route is het aanbieden en uitwisselen van kinderpomografie 

via een nieuwsgroep (discussiegroep) van het usenet. Medio 1998 kende Inter-

net ongeveer 50.000 nieuwsgroepen, over tat van onderwerpen. In een nieuws-

groep kan een gebruiker een bericht plaatsen, al dan niet vergezeld van beeld-

en geluidsmateriaal. Andere gebruikers kunnen het bericht lezen en, inclusief het 

bijgevoegde materiaal, kopieren naar bun eigen computer. Ook in deze ver-

spreidingsvariant staat het materiaal gedurende langere tijd op een vaste locatie. 

lemand die een bericht plaatst in een nieuwsgroep kan dat echter wel op zo'n 

manier doen dat het lastig is te achterhalen wie de aanbieder is. Hij kan een ano-

nieme e-rnailfaciliteit gebruiken (de zogenoemde anonymous remailers, zoals 

Hotmail of Freemail) of het bericht verzenden via een niet aan een bepaalde per-

soon gebonden e-mailadres. Ook zijn gevallen bekend dat wordt gebruikge-

maakt van het e-mailaccount van een andere persoon, zonder dat deze persoon 

dat merkt (door middel van hacking en het plaatsen van bijvoorbeeld Back Ori-

fice, waarmee op afstand een gehackte computer kan worden bestuurd). 

— Een andere vaak gebruikte route is het uitwisselen van materiaal via een zoge-

noemde chat- of babbelbox. Via een IRC-kanaal (Internet Relay Chat) kunnen 

gebruikers on-line met elkaar berichten uitwisselen. Deelnemers aan de babbel-

sessie krijgen elkaars bericht op het beeldscherm maar de berichten bfijven niet 

bewaard. Pedofielen gebruiken babbelboxen om met gefijkgestemde zielen in 

contact te komen en on-line materiaal uit te wisselen. Pedofielen gebruiken bab-

belboxen overigens ook om in contact te komen met jongeren. Nadat de pedo-

fiel tangs deze wijze contact met een jongere gelegd heeft kan deze in de wer-

kelijke wereld een afspraak proberen te maken met een potentieel slachtoffer. 

Dit oppikken van jeugdige slachtoffers voor kinderporno wordt ook wet haw-
king genoemd. Als een chatsessie is beeindigd, zijn de deelnemers niet meer te 

achterhalen. Bovendien zijn veel van de door pedofielen aangemaakte babbel-

boxen alleen toegankelijk op uitnodiging van de deelnemers aan die babbel-

boxen. 

— Ook per e-mail wordt kinderpornografie uitgewisseld. Dit speelt zich niet meer 

in de openbare ruimte van internet al Internet is alleen de lijn waarlangs de ver-

zending plaats vindt. Als twee verzamelaars van kinderpornografie elkaar heb-

ben gevonden On een babbelbox bijvoorbeeld) en elkaars e-mailadres hebben 

uitgewisseld, kunnen zij langs deze route kinderporno ruilen. Het materiaal 

wordt dan verzonden van de ene particuliere computer naar de andere. Het is 

mogelijk daarbij een anonieme e-mailpostbus te gebruiken, wat inhoudt dat ook 

de provider niet meer weet wie de gebruiker is. 

— Tot slot wordt kinderpornografie ook tentoongesteld en uitgewisseld via los van 

internet staande elektronische prikborden of bulletin board systems. Belangstel-

lenden moeten dan inloggen op dat systeem, alwaar ze materiaal kunnen aanbie-

den of ophalen. Deze route kreeg in de pers extra bekendheid sinds de Zand- 
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voortse zaak (zie paragraaf 7.1). Op internet, maar ook in de papieren media, 
wordt bekendheid gegeven aan dergelijke bulletin boards. 

De wijze waarop kinderpornografie wordt verspreid, is aan een verschuiving on-
derhevig. Van diverse kanten wordt gesignaleerd dat het aanbod steeds onopval-
lender wordt gedaan, dus niet meer via websites of nieuwsgroepen. Dat laat teveel 
sporen na. Beheerder Grimm van provider Wirehub Internet meent dat 99 procent 
van de kinderporno al `ondergronds wordt verspreid. `Uitwisseling vindt plaats per 
post, via niet aangekondigde bulletin boards en via versleutelde e-mail. Dat beetje 
dat in nieuwsgroepen wordt verspreid, verbleekt daarbij.' Deze trend van 
`ondergronds gaan' wordt ook gesignaleerd door anderen, zoals het Nederlandse 
meldpunt en de FBI (NRC-webpagina's, 23 juli 1998) Volgens Eisner, voorzitter 
van de Vereniging van Nederlandse Internet Providers (NLIP), richten de media en 
de politie zich nog te veel op de zichtbare criminaliteit op internet. De ernstiger 
vormen van kinderporno zouden zich waarschijnlijk buiten het voor de hand lig-
gende gezichtsveld bevinden. Om daar bij te komen zou de politie moeten infiltre-
ren. Volgens Klaver zijn er vanaf ongeveer 1995 nauwelijks nog Nederlandse 'pe-
dofielen zichtbaar op internet aanwezig. Het zal duidelijk zijn dat de opspoorbaar-
heid van verspreiders hierdoor minder wordt. De trend is mogelijk een gevolg van 
de maatschappelijke reactie, inclusief de (internationale) inspanningen van het 
meldpunt, politie en justitie, tegen kinderporno op internet. 

In dit verband stelt Eisner van de NLIP: 'Het blokkeren van newsgroups zal ave-
rechts werken.' Pedofielen zullen bijvoorbeeld uitwijken naar andere, onschuldige 
nieuwsgroepen, zodat internetgebruikers onverwacht kinderporno voorgeschoteld 
kunnen krijgen. Bovendien stimuleert het blokkeren van nieuwsgroepen dat er 
meer bedrijven komen zoals Supernewz en Anonymizer, die gebruikers anoniem 
toegang bieden tot alle nieuwsgroepen. 

7.2.3 Kinderporno a's criminele informatie 
Anders dan bij het bestellen van drugs, medicijnen, organen of wapens via internet 
is het voor (ruil)handel in kinderpornografie niet nodig om via de gewone post 
goederen te verzenden. Handel in kinderpornografie kan geheel worden voltooid in 
de digitale wereld. Het is in die zin een delict dat past in die wereld. We zouden 
kunnen zeggen: het gaat om handel in criminele informatie. Verzenddienst en dou-
ane bijvoorbeeld, komen er niet aan te pas. Daar zitten dus ook geen aanknopings-
punten voor opsporing. 

Een ander aspect van dit (digitale) karakter van het delict is dat beelden onzicht- 
baar kunnen worden gemanipuleerd. Kinderpornografische abeeldingen kunnen 
worden omgewerkt tot nieuwe afbeeldingen en zelfs is denkbaar dat onschuldige 
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kinderfoto's via technische ingrepen tot porno worden omgewerkt. In de strafzaak 

tegen Jan B. is deze eigenschap van digitale kinderporno een punt van discussie: 

`De rechtbank in Utrecht heeft de al eerder dit jaar gestarte behandeling van 

de strafzaak tegen B. ook gisteren nog niet kunnen afronden. Dat kan nog 

maanden duren. Advocaat mr. P. Bovens betitelde namelijk sommige af- 

beeldingen als zo onwaarschijnlijk, dat zij volgens hem slechts door middel 

van technische manipulatie tot stand kunnen zijn gekomen. En omdat in 

zo'n "montage" niet per se sprake is van de weergave van echte "seksuele 

handelingen", zoals de wettekst vereist, is wellicht in menig geval, hoe sme- 

rig ook, geen sprake van strafbare kinderporno, zo is zijn redenering. De 

officier van justitie bleek dit niet met hem eens te zijn. Diens opvatting luid- 

de: "Zelfs als het namaak is, is het nog kinderporno. De wet is er om jeug- 

digen te beschermen en ook zulk gemanipuleerd materiaal is schadelijk voor 

de afgebeelde jeugdige. als het op internet circuleert.' (De Telegraaf-i, 14 

augustus 1998) 

Bij het afsluiten van dit onderzoek, was de uitkomst van deze zaak nog niet be-

kend. 

7.2.4 Ernst van de beelden 

Het lijdt geen twijfel dat kinderpornografie een ernstige vorm is van criminaliteit. 

Hoewel pedofielen ook afbeeldingen uitwisselen van blote kinderen zonder dat 

sprake is van pornografie in de zin van de wet, is ook ronduit weerzinwekkend 

materiaal in omloop. Bijvoorbeeld fotoseries waarop in detail in beeld wordt ge-

bracht hoe kleine jongetjes en zelfs baby's anaal worden verkracht door volwassen 

mannen. Internetjournaliste De Koning geeft een beschrijving van beelden uit het 

Zandvoortse materiaal. We citeren een deel daaruit: 

'Op het computerscherm wordt de bestandsnaam Nephew aangeklikt. Op 

de eerste foto: een kleine jongen, in spijkerbroek en t-shirt, in een huiska-

mer. De tweede en derde foto's laten zien dat hij nog nauwelijks kan lopen, 

hij doet een stap, lacht, houdt zijn armen omhoog om zijn evenwicht te be-

waren. Dan: het kindje ligt op bed, hij draagt alleen nog zijn spijkerbroek. 

Zijn gezicht is niet meer te zien. De volgende foto's: spijkerbroek op de 

knieen. Dan heeft hij alleen nog zijn luier aan. De luier wordt half open ge-

slagen, een behaarde hand van een volwassen man gaat in de luier, dan de 

beelden van eerst een vinger, daarna een stijve penis in de anus van het 

kind. Het kind met opgetrokken knieen, en opnieuw verdwijnt de penis tus-

sen zijn billen. Volgende serie: het kind ligt op de vloerbedekking van de 

woonkamer waar hij eerder een stapje zette. Zijn rechtervoetje ligt onder 

zijn linkerbovenbeen, opnieuw wordt hij verkracht. Dan ligt hij op zijn zij, 
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zijn benen. liggen schuin over elkaar, het lichaam ziet er levenloos uit.' 
(NRC-webpagina's, 21 juli 1998). 

Een ander veelbesproken onderdeel van de 'Ulrich-collectie' is het filmpje Ohdad-
dy waarin is te zien hoe een volwassen man een zesjarig jongetje anaal verlcracht. 
Er is niet veel maatschappelijk invoelingsvermogen voor nodig om te concluderen 
dat dergelijke grove zaken de hoogste prioriteit van politie en justitie vereisen. De-
ze uitwassen rechtvaardigen, maatschappelijk gezien, al snel een stevige aanpak 
van kinderpornografie als geheel. In het totaalaanbod speelt dergelijk extreem grof 
materiaal echter niet de hoofdrol. Enkele categorieen die in een Amsterdams on-
derzoek werden aangetroffen waren: foto' s van kinderen op naaktcampings, kinde-
ren die bloot poseren, kinderen die seksueel contact hebben met andere kinderen, 
en volwassenen met kinderen. Seksuoloog Frenken van de Universiteit Leiden 
daarover: 'Die laatste beelden komen het minst vaak voor.' (NRC-webpagina's, 25 
juli 1998) 

In 1996 relativeerde Rodriquez — toen directeur van XS4al1, initiatiefnemer meld-
punt kinderporno en voorzitter van de NLIP — nog de berichten over kinderporno 
op internet: 'Het aanbod van Icinderporno op internet wordt natuurlijk door de me-
dia flunk opgeklopt. Van de drieduizend nieuwsgroepen die via XS4all bereikbaar 
zijn, troffen we maar op vijf kinderporno aan.' (De Groene Amsterdanimer online, 
4 september 1996). We weten niet wat de stand van zaken in 1996 was, maar in 
ieder geval is nu voor een dergelijke relativerende benadering geen reden meer. Het 
gaat namelijk niet in de eerste plaats om de vraag in hoeveel nieuwsgroepen kin-
derporno kan worden aangetroffen. Belangrijker zijn de ernst van de afbeeldingen 
(en dus van het achterliggende misbruik), het gemak waarmee iedere geinteres-
seerde aan het materiaal kan komen en de mate waarin de verspreiding van kinder-
porno is georganiseerd. 

7. 2. 5 Nederland productieland? 
In tegenstelling tot wat soms wel wordt verondersteld, speelt Nederland volgens 
door ons geinterviewde personen geen leidende rol bij het vervaardigen van kin-
derpornofoto's. Andere berichten bevestigen dat. 'Het meeste materiaal, blijkt uit 
statistieken van meldpunten, komt uit de Verenigde Staten zelf. Nigel Williams, 
coOrdinator van de Europese meldpunten van lcinderporno: Noord-Amerika staat 
nummer een in pornoproductie, het Verre Oosten twee, Europa drie. De Utrechtse 
hoogleraar medische kinder- en jeugdpsychologie W. Wolters, die al tientallen ja-
ren volgt wat er aan kinderporno wordt gemaakt: "Het is mijn stellige indruk dat er 
in Nederland geen belangrijke productiecentra zijn. We moeten ons door die Ame-
rikanen niet laten wijsmaken dat ons land een Sodom en Gomorra is." Ook volgens 
seksuoloog J. Frenken, bijzonder hoogleraar te Leiden, komen de meeste kinder- 
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pomoafbeeldingen op intemet uit Noord-Amerika. Uit de weinige onderzoeken die 
zijn gedaan, bijvoorbeeld naar meldingen die bij de Amsterdamse politic zijn bin-
nengekomen, cheat Frenken we! dat "een substantieel deel" van de kinderpomo in 
Nederland is gemaakt. Maar wat dat precies wil zeggen, wordt ook uit die rappor-
ten niet duidelijk.' (NRC-webpagina's, 25 juli 1998) Volgens internetjournaliste 
Klaver circuleert er nog veel oud materiaal van Nederlandse herkomst op Internet. 
Volgens haar zijn de laatste jaren geen Nederlandse verspreiders van kinderpomo 
meer zichtbaar aanwezig op Internet. 

7.2.6 Toegankelijkheid 
De omvang van de pedofielennetwerken en de hoeveelheid materiaal dat in omloop 
is, zeggen ook iets over de emst van de problematiek. Hoewel volstrekt onduide-
lijk is hoeveel netwerken er zijn, uit hoeveel deelnemers deze bestaan en hoe die 
netwerken weer onderling zijn verknoopt, is wel duidelijk dat internet een levendi-
ge (ruil)handel kent. Illustratief daarvoor is dat wie een beetje moeite doet, in vrij 
korte tijd over kinderpornobeelden kan beschikken. Een politieteam surft bijvoor-
beeld in twee maanden tweetneenhalf duizend atbeeldingen bijeen, het hoofd van 
het meldpunt kinderpomo legt tijdens een interview even contact met een aanbie-
der, de internetredactie van het NRC-Handelsblad vond op Internet 'heel eenvou-
dig' vier personen en twee bedrijven die foto's van blote kinderen verspreiden of te 
koop aanbieden. 'De bedrijven bieden videobanden met kinderpomo aan, de per-
sonen foto's.' (NRC-webpagina's, 31 juli 1998) Voorzitster van het meldpunt 
Karman, laat aan internetjournaliste Oostveen zien hoe en hoe gemakkelijk je in 
contact komt met pedofielen die porno willen ruilen: 

'Christine Karman, voorzitter van het Meldpunt Kinderpomo op Internet 
heeft op verzoek laten zien hoe makkelijk dat is. Ze meldde zich op Internet 
aan in een babbelbox of "chatroom" met de naam teensexpies. Meteen was 
het raak. Iemand uit Nieuw Zeeland vraagt nu "Chem bros wants to trade 
do u?" — computersiang: "Broeder Chem wil ruilen, jij ook?" Christine 
Karman verzoekt voor de gelegenheid om "real special stuff'. Prompt is het 
antwoord: "Like what? Teens, preteens, fat? I got everything!" Karman 
vraagt om "real young". Broeder Chem meldt dat in voorraad te hebben, 
"real young with dad too". En daar komen de eerste plaatjes van naakte 
tieners al. In open bloes. Met strooien hoed. Of onder de douche. "Dit is 
nog relatief onschuldig", zegt Karman. "Dit is het voorspel." (...) Broeder 
Chem heeft intussen afgehaakt. "Argwanend geworden", zegt Karman. Ze 
stelde kennelijk teveel vragen. "Ze zijn voorzichtig." Karman zet haar com-
puter uit. 

Hoewel het via intemet betrekkelijk eenvoudig is contact met verspreiders van kin-
derporno te krijgen, gaat het te ver om deze groep ronduit toegankelijk te noemen 
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De echte pedo. fiel kan vermoedelijk gemakkelijk aanhaken. Wellicht kan bijvoor-
beeld ook een undercover journalist zich gemakkelijk bij een internetgroep aan-
sluiten. Maar de toegankelijkheid van pedofielen is niet te vergelijken met die van 
hackers. Gezien het maatschappelijk standpunt over kinderporno, is dat logisch. 
Pedofielen die in kinderporno handelen, kunnen zich ook op internet met al te 
openlijk als zodanig presenteren. 

7.2.7 Georganiseerdheid 
Openbare structuur 
De vraag in welke mate de verspreiding van kinderporno is georganiseerd, is lastig 
te beantwoorden. Het leidt echter geen twijfel dat internetfaciliteiten de organisa-
tiegraad van kinderpornoactiviteiten aanmerkelijk heeft vergroot — waarbij we 
`georganiseerdheid' niet per se moeten opvatten als een samenstel van formele 
structuren, geregelde overlegvormen en intraorganisationele gezagsverhoudingen. 

Min of meer structurele netwerken van pedofielen die kinderporno uitwisselen en 
verspreiden, bestonden natuurlijk ook al voor interne. Dergelijke netwerken van 
insiders hebben door internet communicatiefaciliteiten gekregen die voor hen het 
verspreiden aanzienlijk hebben vereenvoudigd. Het is echter met zo dat de aard en 
ernst van het huidige kinderpornoprobleem is veroorzaakt doordat dergelijke insi-
dersnetwerken nieuwe faciliteiten hebben gekregen. Wat vooral een rol speelt, is 
dat via intent `ongeorganiseerden' elkaar eenvoudig kunnen vinden rond een be-
paald onderwerp, in dit geval kinderporno. Het voorval met troeder Chem' laat 
zien hoe simpel en risicoloos mensen nu via internet kunnen aanhaken bij andere in 
kinderporno genteresseerden, zonder dat zij echt deel hoeven uit te maken van een 
`organisatie' van een gevestigde groep insiders. Door internet ontstaat een ander 
soort organisatie van kinderpornoactiviteiten: diffuser, minder afhankelijk van een 
harde kern van pedofielen. Deze nieuwe georganiseerdheid wordt meer gedragen 
door de digitale communicatiestructuren op internet dan door persoonlijke verbon-
denheid van de organisatieleden zoals bij een insidersnetwerk het geval is. 

Op zichzelf is dat fenomeen niet nieuw. Wel is het in deze omvang nieuw, en zeker 
voor illegale activiteiten zoals kinderporno. Het uitgaansleven in een grote stad bij-
voorbeeld is niet afhankelijk van een netwerk van insiders. Ook zonder tot de in-
crowd te behoren, weet iedereen die uit wil waar je daarvoor moet zijn, waar het 
aanbod van vertier is, waar je gelijkgestemde zielen ontmoet. De infrastructuur van 
de stad maakt duidelijk waar mensen het uitgaansleven tot stand brengen. In een 
bepaald uitgaanscentrum, zelfs in een bepaalde kroeg, komen sommige mensen 
frequent, de stamgasten, en voor de rest haken mensen uit de wijde omgeving af en 
toe aan. Door dat aanhaken van grote aantallen steeds wisselende personen ont-
staat een uitgaansleven dat omvangrijker, structureler en dus ook `georganiseerder' 
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is dan de stamgasten ooit met elkaar hadden kunnen bereiken. Omdat verspreiden 

van kinderpomografie illegaal is, is daar rondomheen tot nu toe geen openbare 

structuur ontstaan waar mensen af en toe kunnen aanhaken. Op het terrein van 

softdrugs is dat overigens wel gebeurd, met de coffeeshops, omdat softdrugsge-

bruik relatief weinig maatschappelijke weerstand kent. Om dezelfde reden kennen 

ook hackers hun openbare structuren in de echte wereld, zoals te zien is aan de 

meetings die zij organiseren. 

Omdat kinderpomo wel op veel weerstand stuit, was daaromheen tot voorheen 

geen openbare structuur ontstaan. Door intemet is zo'n openbare structuur rond 

kinderporno nu wel tot stand gebracht en daarmee is de georganiseerdheid ervan 

aanzienlijk verhoogd (Zoals het uiteraard ook de georganiseerdheid heeft ver-

hoogd van alle andere groepen gelijkgestemden die intemet gebruiken.) Dat is de 

belangrijkste verandering in de kinderpornoproblematiek als gevolg van intemet. 

De geschetste ontwikkefing geeft ook het begrip `georganiseerde criminaliteie een 

nieuwe dimensie: je moet niet langer uitsluitend denken aan een georganiseerde 

groep misdadigers in de klassieke zin van het woord, maar ook aan criminele maat-

schappelijke structuren die ontstaan doordat (wisselende) mensen bij herhafing op 

een bepaalde wijze dezelfde criminele handelingen verrichten. In die laatste dimen-

sie hangt de georganiseerdheid niet zozeer af van het bestaan van een harde kern 

insiders, maar meer van een min of meer vaste communicatiestructuur. Quak, offi-

cier van justitie bij het Landefijk Bureau Openbaar Ministerie, wijst erop dat de 

openbaarheid van deze communicatiestructuren rond het fenomeen kinderpomo 

zeer drempelverlagend werkt: de gemakkelijke toegankelijkheid vanuit de eigen 

veilige, beschermde omgeving, werkt normvervaging in de hand. Iemand die kin-

derpomo aantreft op Internet komt hierdoor gemakkelijk in de verleiding om even 

'door te zappen' naar meer materiaal. 

Structuur en legitimering 
Volgens de Ierse onderzoekster O'Connell, van de universiteit te Cork, hebben 

dergelijke structuren een legitimerend effect voor de mensen die daaraan deelne-

men. Zo ontstaat `een klimaat waarin het oke is om kinderen te misbruiken'. Ze 

wijst erop dat incestplegers babbelboxen bezoeken om hun daden te rationaliseren 

en lcinderpornofoto's uit te wisselen. De vraag is nu in hoeverre dat kinderporno-

vriendelijke klimaat zich ook uitstrekt tot buiten die babbelboxen. Volgens 

O'Connell is sprake van een `complexe criminele samenzwering' van pedofielen op 

internet, die leidt tot de productie van nieuw materiaal. Intemetjournaliste Klaver 

maakt daaruit op dat O'Connell tot dezelfde conclusie komt als Interpol, namelijk 

dat interne de belangrijkste factor aan het worden is bij seksueel misbruik van 

minderjarigen en het belangrijkste middel bij de uitwisseling van kinderpomo. Kla- 
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ver voegt direct daaraan toe dat deskundigen van Interpol, Scotland Yard en meld-
punten tegen kinderporno, het erover eens zijn dat het nagenoeg onmogelijk is om 
te voorkomen dat Internet voor lcinderporno wordt misbruikt. (NRC-webpagina's, 
7 april 1999) 

Dat, zoals O'Connell waarneemt, een legitimerend effect uitgaat van de min of 
meer vaste communicatiestructuren op internet (babbelboxen met name), is niet 
echt een bevreemdende maar wel een belangrijke constatering. Niet bevreemdend 
omdat iedere subgroep met afwijkende normen, zoals een jeugdbende, zo'n legiti-
merend effect heeft voor de deelnemers van die groep. De constatering is niettemin 
belangrijk omdat zij ons er weer op wijst dat de ernst van het probleem uiteindelijk 
wordt bepaald door de sociale processen die mensen met elkaar tot stand brengen. 
Om hetgeen op internet rond kinderporno gaande is een `samenzwering' te noe-
men, gaat wat ver omdat het woord suggereert dat de ontwikkelingen zijn gepland 
en volgens een bepaalde, sinistere strategie verlopen. Dat is zeker niet het geval. 
Kenmerk van sociale processen op dergelijke schaal is dat zij relatief autonoom 
verlopen. Dat betekent in ieder geval dat geen van de deelnemers aan die processen 
deze kan beheersen en naar zijn hand zetten. Daar zijn de communicatiestnicturen 
te wijds en te openbaar voor. 

Netwerken, insiders en aanhakers 
Ondanks de meer openbare structuren, zijn er rond kinderporno nog steeds groe-
pen insiders actief, ook op internet. Zoveel valt op te maken uit de Zandvoortse 
zaak maar bijvoorbeeld ook uit het onderzoek van O'Connell. Zij volgde geduren-
de een paar maanden de berichten in enkele kinderpornonieuwsgroepen. De con-
clusie uit dat onderzoek luidt dat er een groep is van enkele tientallen pedofielen 
die internet gebruiken voor het uitwisselen van kinderporno. Deze groep wisselt 
regelmatig van nieuwsgroep om niet te worden betrapt. De onderzoeker signaleert 
binnen de groep een zekere taakverdeling en spreekt dan ook van `georganiseerde 
nomadische bewegingen'. Rond deze groep bewegen zich de mensen die kinder-
porno downloaden en via e-mail of babbelbox verder verspreiden. Zij behoren niet 
tot de insiders maar maken gebruik van de internetstructuren die eenmaal tot stand 
zijn gebracht. (NRC-webpagina's, 20 juni 1998) 

Berichten over netwerken van grotere omvang zijn er ook. De politie in New York 
ontdekte tijdens de actie Rip Cord eind 1997 een netwerk van 1.500 pedofielen die 
via internet kinderporno uitwisselden. Er werden 120 arrestaties verricht en er 
volgden 31 veroordelingen. (NRC-webpagina's, 20 juni 1998) Een ander kinder-
pornonetwerk werd door de politie aangepakt tijdens de internationale actie Ca-
thedral. De politie in Engeland bracht een bende in kaart van meer dan tweehon-
derd leden, verspreid over 21 landen. In twaalf landen werden tegelijkertijd ruim 
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honderd aanhoudingen verricht en meer dan 100.000 foto's in beslag genomen plus 

een onbekend aantal video's (NRC-webpagina's, 2 september 1998; Telegraaf-i, 3 

september 1998). 

Deze berichten illustreren dat praten over de omvang van internet-netwerken een 

hachelijke zaak is. De vraag is immers hoe we `netwerk' definieren en wanneer we 

iemand dus tot lid van een netwerk rekenen. Het lijkt in ieder geval verstandig on-
derscheid te maken tussen actieve insiders en zij die slechts af en toe even aanha-

ken omdat communicatiestructuren dat gemakkefijk maken. Meer (politie-georien-

teerd sociaal wetenschappelijk) onderzoek naar het functioneren van internet-net-

werken kan helpen de terminologie op dit punt aan te scherpen. 

miens/fit, intensivering 
Het bestaan van openbare kinderpomostructuren en het opereren van groepen insi-

ders op Internet betekent niet dat iedere onschuldige internetbezoeker zomaar te-

gen kinderporno aanloopt. Die kans is juist ronduit klein, zeker als je je beperkt tot 

het WVVW-gedeelte van het net. De kans om ongewild met kinderporno te worden 

geconfronteerd, bestaat vooral als je erbij in de buurt komt, als je nieuwsgroepen 

en babbelboxen bezoekt met aan (jeugd)seks of incest gerelateerde onderwerpen. 

Zo gezien is de ernst van kinderpornografie op internet niet zozeer dat goedwillen-

de burgers daarmee tegen hun zin en geheel onverwacht worden geconfronteerd. 

Eerder is de ernst dat iedereen met enige belangstelling in die richting nu zonder 

veel moeite aan het materiaal kan komen en, andersom, dat aanbieders zonder veel 

moeite hun potentiele `klanten' weten te bereiken. Ms ook hier geldt dat een grote-

re afzetmarkt een groter aanbod schept, ligt het voor de hand dat intemet leidt 

(heeft geleid) tot een toename in aanbod van nieuwe kinderpornografische afbeel-

dingen. Met zekerheid is dat echter niet te zeggen omdat, voorzover wij hebben 

kunnen nagaan, niet bekend is hoeveel kinderporno er voorheen in omloop was en 

hoeveel nu. Het leidt echter geen twijfel dat het aantal kopieen dat van het be-

schikbare materiaal in omloop is, door internet enorm is toegenomen. 

Bekend is dat oud materiaal steeds opnieuw wordt aangeboden en verspreid, soms 

in bewerkte vorm. De hoeveelheid materiaal hoopt zich door al dat kopieren op en 

sommige 'fiefhebbers' hebben dan ook grote hoeveelheden verzameld. De Zand-

voortse kinderpornoverspreider Ulrich beheerde een bulletin board met 60.000 

(kinder)pornoafbeeldingen. In Duitsland werd een man aangehouden met 40.000 

van dergelijke afbeeldingen op zijn computer. In september 1998 werden honderd 

leden van het kinderpornonetwerk Wonderland aangehouden, waaronder een man 

met meer dan 180.000 foto's in zijn bezit. Dat zijn 900 fotoalbums vol: een rij van 

50 meter albums zij aan zij. In totaal beschikten de leden van dat netwerk over 

meer dan een miljoen strafbare afbeeldingen (een rij van 270 meter albums). De 
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politie in New York nam tijdens haar actie Rip Cord 200.000 kinderpornoafbeel-
dingen in beslag (53 meter). Een politieteam dat bij een actie dergelijke hoeveelhe-
den materiaal moet printen, ordenen en beoordelen, heeft alleen al daaraan geruime 
tijd de handen vol. 

Internetjournaliste Klaver stelt dat in pedofiele nieuwsgroepen maandelijks 'vele 
duizenden' kinderpornofoto's worden verspreid. Ook stelt ze dat via de gratis en 
openbare babbelsystemen IRC (Internet Relay Chat) en ICQ (I seek you) dagelijks 
`honderden mensen' kinderpornoplaatjes uitwisselen. Volgens Interpol zijn alleen 
al in 1998 500.000 kinderpornoafbeeldingen via internet verspreid. Medewerkers 
van kinderpornomeldpunten in Europa en Nederlandse deskundigen vermoeden dat 
er minstens 100.000 verschillende kinderpornografische afbeeldingen en films 
worden aangeboden op het internet. Maar dat zijn `ongefundeerde schattingen'. 
Het aantal verschillende kinderen dat daarbij betrokken is, is ook onbekend (NRC-
webpagina's, 25 en 30 juni 1998; 21, 23 en 25 juli 1998; 23 januari 1999; 27 april 
1999). Bij de CR1 wordt in het kader van het programma Moord en Zeden een 
databank aangelegd met een archief van kinderpornografische afbeeldingen. Erents, 
projectleider kinderporno bij de CRI meldt dat in de relatief korte tijd dat het ar-
chief is aangelegd, de databank inmiddels bijna 10.000 verschillende afbeeldingen 
bevat van kinderpornografisch materiaal. 

Of internet betekent dat er meer kinderen dan vroeger worden misbruikt om nieuw 
materiaal te vervaardigen, is ook al onduidelijk. Volgens Klaver is er grote vraag 
naar nieuwe foto's met kinderpornografie. Ze vertelt dat bepaalde groepen die kin-
derporno uitwisselen, een groeimodel hanteren. Nieuwe leden dienen eerst zelf 
`vers materiaal' aan te leveren willen ze toegang krijgen tot een databank. Hoe 
meer foto's ze leveren en hoe ernstiger de afbeeldingen op de foto's, hoe dieper 
men in het netwerk komt en hoe meer en ernstiger de foto's die men retour krijgt. 
Een en ander lokt uit tot het maken van nieuwe pornografische foto's met kinde-
ren, aldus Klaver. Klaver baseert zich hierbij op onderzoek van O'Connell en Tay-
lor, beiden van de universiteit van Cork in Ierland. 

O'Connell meldt dat zij veel nieuw kinderpornomateriaal aantreft, vooral in 
nieuwsgroepen en babbelboxen. Het gaat dan meestal om gevallen van zwaar mis-
bruik. In 88 procent van de gevallen is het misbruikte kind een meisje, in twaalf 
procent een jongen. O'Connell vermoedt dat de meeste nieuwe kinderpornofoto's 
getuigenissen zijn van incest. Op veel foto's bestaat de achtergrond namelijk uit 
een kinderkamer, huiskamer of studeerkamer. Ook door deel te nemen aan babbel-
boxen ondervond O'Connell dat incest een groeiend thema is op internet. Er ont-
staan volgens haar ook steeds meer babbelboxen met incest als onderwerp.' (NRC-
webpagina's, 7 april 1999). Dat een onderzoeker opvallend veel nieuw materiaal 
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tegenkomt, betekent niet automatisch dat er als gevolg van Internet meer nieuw 
materiaal gemaakt wordt dan vroeger, ook al lijkt dat aannemelijk. Volgens Klaver 
circuleert op Internet veel oud materiaal. Ook worden foto's gemanipuleerd zodat 
onschuldige afbeeldingen een seksueel karakter krijgen. In foto's met afbeeldingen 
van kinderen worden geslachtsdelen geplakt of in foto's met seksuele afbeeldingen 
van volwassen personen worden gezichten van kinderen geplakt. Op deze wijze 
maakt men kunstmatig (virtueel) kinderporno zonder dat er kinderen seksueel mis-
bruikt zijn. Volgens CRI-coordinator Van den Eshof komt deze vorm van digitale 
manipulatie steeds vaker voor (ANP, 7 oktober 1998). 

Geen weg terug op inferno 
De verspreiding van kinderpornografie is georganiseerder geworden als gevolg van 
Internet. Daarin is geen weg terug. MM of meer openbare structuren die mensen 
samen tot stand brengen rond kinderporno kunnen natuurlijk tot op zekere hoogte 
worden opgespoord, bestreden en ontmanteld maar wat overblijft is dat Internet 
het voor pedofielen eenvoudiger heeft gemaakt gelijkgestemde zielen te vinden en 
nieuwe communicatiestructuren en insidersnetwerken te laten ontstaan. 

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor pedofielen. Het geldt ook iedere groep gelijk-
gestemden in de samenleving, ook voor politie en justitie, ook voor ouders die bun 
kinderen willen beschermen en ook voor pressiegroepen tegen kinderpomo. Dat 
zijn blijvende veranderingen van internet-achtige technologie, waarmee we niet 
willen zeggen dat we moeten accepteren dat kinderporno verder het openbare le-
yen binnendringt. Om dat te voorkomen dienen ook politie, justitie en andere direct 
betrokkenen de mogelijkheden van Internet bij bun inzet te benutten. 

Het beeld van pedofielen die onderling meer verbonden raken vanwege intensive-
ring van hun communicatiestructuren, doet de vraag rijzen in hoeverre er op deze 
wijze netwerken ontstaan die ook effectief zijn buiten cyberspace. Met andere 
woorden: leidt Internet ook tot intensivering en uitbreiding van pedofiele activitei-
ten in de `echte' wereld, waaronder het misbruiken van kinderen? Omdat de toe-
name in communicatiemogelijkheden blijvend is, is van belang een antwoord te 
vinden op de vraag hoe sociale structuren die ontstaan door communicatie op In-
ternet zich doorzetten in de echte wereld. Daarvoor is nader onderzoek vereist. 

7.2.8 Meldingetz via het meldpunt 	 • 

Het Nederlandse meldpunt kinderporno ontving in het eerste jaar van haar bestaan 
(van de start op 20 juni 1996 tot en met juni 1997) in totaal 256 meldingen, ofwel 
vijf meldingen per week. In 98 gevallen ging het om meldingen die zo vaag waren 
dat de plek waar de kinderporno zou zijn aangetroffen niet was te achterhalen, of 
om meldingen die geen betrekking hadden op kinderporno op Internet. De reste- 
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rende 158 meldingen gingen over 83 verschillende gevallen. Daarvan constateerde 
het meldpunt 12 maal dat het geen kinderporno was volgens de Nederlandse wet. 

In de overige 71 gevallen ging het zes maal om porno op een Nederlandse websi-
te. 1  Deze beelden zijn door ingrijpen van het meldpunt verwijderd. Verder ging het 
32 maal om porno in nieuwsgroepen, in veertien van die gevallen schakelde het 
meldpunt de politie in. In zestien gevallen betrof de melding het aanbieden van 
porno in een chatbox. Omdat bijdragen aan een chatbox niet blijven staan, kan het 
meldpunt met dergelijke meldingen niets aanvangen. Tot slot voldeden elf meldin-
gen met aan de criteria van het meldpunt: zeven betroffen porno in het buitenland 
en vier porno op een bulletin board system. Het meldpunt concludeert uit deze cij-
fers dat het aandeel van Nederland in de op het internet aanwezige kinderporno-
grafie meevalt (Jaarverslag, 1997). 

Kijken we naar het eerste meldpuntjaar in termen van concrete output, dan kon het 
meldpunt aan de hand van de in totaal 256 meldingen zes maal een kinderporno-
grafische website laten verwijderen en veertien maal een melding aan de politie 
doorgeven over kinderporno in een nieuwsgroep. Over de vervolgactie van de po-
litic zegt het meldpunt in haar verslag over het eerste jaar dat 'in minstens twee ge-
vallen de politic aanhoudingen heeft verricht en dat minstens een grootschalig on-
derzoek nog loopt.' 

Een week nadat de Zandvoortse kinderpornozaak openbaar werd, schrijft inter-
netjournaliste Klaver: `Sinds de kinderpornozaak vorige week woensdag aan het 
licht kwam, neemt het aantal meldingen van kinderporno op internet fors toe. 
Voorheen ging het om gemiddeld een serieuze melding per dag, nu zijn het er da-
gelijks 15, 20, waarvan volgens Karman (de voorzitter van het Nederlandse Meld-
punt Kinderporno —onze toevoeging—) "ruwweg de helft" serieus is. Volgens de 
Nederlandse Vereniging van internetproviders is de afgelopen week opvallend veel 
naar kinderporno gezocht.' (NRC-webpagina's, 24 juli 1998). De stijging in het 
aantal meldingen als gevolg van de media-aandacht voor kinderporno op internet, 
lijkt crop te wijzen dat, zoals het geval is bij alle misdrijven, ook kinderporno 
(lang) niet in alle gevallen wordt gemeld. 

Het meldpunt lijkt overigens niet altijd even consequent in de berichtgeving om-
trent frequentie en ernst van kinderporno op internet. In een interview met Kar-
man, waarheen het meldpunt op haar site verwijst, staat het volgende. 'De foto's 
en films uit de Ulrich-collectie die nu opduiken op internet, zijn daar in hun soort 
met nieuw. Sinds het meldpunt begin 1996 werd opgericht, is met de regelmaat van 

1  Het verslag vermeldt niet wat onder `Nederlandse website' is verstaan. 
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gemiddeld een melding per dag op het bestaan van soortelijke films en foto's ge-

wezen.' (NIRC-webpagina's, 21 juli 1998) Dit suggereert dat het meldpunt dage-

lijks worth gewezen op materiaal uit de ernstige categorie. Dat strookt niet echt 

met het jaarverslag. Daarin gaat het over 71 verschillende gevallen van kinderpor-

no op Internet in het eerste meldpuntjaar, waarbij het meldpunt de ernst in veel ge-

vallen niet kon vaststellen. Wellicht is dit tekenend voor de onduidelijkheid die 

heerst over de omvang van het probleem.' 

7.2.9 Aanverwante prohlemen 
In relatie tot kinderporno wordt in de media ook gewag gemaakt van hawking. 
Daarbij gaat het om pedofielen die in discussiegroepen voor de jeugd contact zoe-

ken met kinderen om met hen een afspraakje te maken. Hit Nederland kreeg het 

meldpunt kinderporno inmiddels vier meldingen hierover. In de Verenigde Staten is 

in 1998 een wet aangenomen tegen hawking. De wet maakt het strafbaar kinderen 

uit te nodigen voor seksuele contacten. 

ten nieuw probleem zijn websites waarop kinderen voor prostitutie worden aan-

geboden en waarop tips staan voor gunstige vestigingsplaatsen voor pedofielen. 

Volgens Bruce Harris van Casa Alianza, een Centraal-Amerikaanse organisatie te-

gen seksueel misbruik van kinderen, is in Honduras en Costa Rica het pedofiele 

sekstoerisme met 60 procent toegenomen als gevolg van dergelijke websites ' 

(NRC-webpagina's, 23 januari 1999). Dit is een voorbeeld van hoe sociale structu-

ren op internet effect kunnen hebben op die in de echte wereld 

7.3 De spelers in het veld: beknopt overzicht 

Kinderpomo is iets dat mensen samen tot stand brengen, evenals de bestrijding er-

van. In deze paragraaf geven we een beknopt overzicht van de groepen en instan-

ties die blijkens ons onderzoek een rol spelen bij kinderpornografie op Internet. Dat 

dient uitsluitend voor het overzicht. Zoveel mogelijk verwijzen we naar andere 

tekstdelen voor een nadere bespreking. 

— Goedwillende burgers. De grootste groep betrokkenen bestaat uit goedwillende 

burgers. Dat zijn degenen die geen kinderpornografie wensen op het intemet en 

die ervan melding zullen maken als zij het desondanks tegenkomen. Zoals altijd 

zijn politie en justitie voor bun werk ook nu in belangrijke mate afhankelijk van 

de meldingsbereidheid van burgers en van de mate waarin het publiek het poll-

tieoptreden moreel steunt (zie ook paragraaf 7.4.2). 

— Pedofielen. De groep waar het in zekere zin om draait zijn de pedofielen die 

kinderpornografie verspreiden op het internet. Een deel van hen zijn de mensen 

I  We bespraken het jaarverslag 1997, een recenter jaarvcrslag was tijdens ons onderzoek nog niet 
beschikbaar. Volgens het meldpunt werd er bard aan gewerkt. 
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die ook de kinderporno vervaardigen en nieuwe beelden op internet brengen. 
Voor een deel vindt kindermisbruik plaats binnen het gezin, waarbij vooral va-
ders en pleegvaders de actieve daders zijn (zie ook paragraaf 7.2). 

— Slachtoffers. De jongeren onder de zestien jaar die voor het vervaardigen van de 
foto's gebruikt of zelfs misbruikt zijn. Bij de vervaardiging hoeft geen sprake te 
zijn geweest van seksueel misbruik om bij de verspreiding toch slachtoffers te 
maken. Relatief onschuldige foto's van naakte kinderen kunnen bij verspreiding 
als schadelijk worden ervaren, zeker als dat in een pedofiele context gebeurt. 

— Providers. Providers zijn de (zaken)mensen die anderen toegang bieden tot het 
internet (zie ook paragraaf 7.4.2). 

— Meldpunt. Het Meldpunt Kinderpornografie op Internet is opgericht in 1996 en 
heeft als doel om kinderporno van internet te weren (zie ook paragraaf 7.4.2). 

— Politie. De politie heeft als taak het opsporen van kinderpornografie — ook op 
internet. Zij doet dat op eigen initiatief en als reactie op meldingen van burgers, 
die vaak bij de politie terecht komen via het meldpunt (zie ook paragraaf 7.4.1). 

— Openbaar Ministerie. Het OM moet leiding geven aan het opsporingsproces en 
besluiten om al dan niet tot vervolging over te gaan als de politie proces-verbaal 
tegen een verdachte heeft gemaakt (zie ook paragraaf 7.4.1). Aan het landelijk 
bureau van het OM heeft de minister van Justitie de landelijke coOrdinatie van 
de opsporing van kinderporno opgedragen (zie paragraaf 7.1). 

— Interpol en Europol. Gezien het internationale karakter van kinderporno via in-
ternet, komen ook Interpol en Europol al snel in beeld. Zij hebben `slechts' een 
ondersteunende, intermedierende rol. Sommigen vinden dat Europol een actie-
vere rol moet hebben, met eigen opsporingsbevoegdheden, omdat kinderporno 
op internet een internationaal probleem is (zie ook paragraaf 7.4.2). Europol 
moet zich gaan bezighouden met het verzamelen en analyseren van informatie 
die verkregen wordt van personen die kinderporno bezitten, indien dit gegronde 
aanwijzingen oplevert voor het bestaan van een internationaal netwerk. 
(Persbericht ministerie van justitie 06.08.98) 

— (Mese°. Unesco is de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en 
communicatie. Zij beijvert zich onder meer voor harmonisatie van wetgeving. 

— Werkgroep 'Crime in Cyberspace' van de Raad van Europa. Deze werkgroep 
houdt zich bezig met de aanpassing of schepping van verdragen voor het ver-
gemakkelijken van de internationale rechtshulp. 

— Onderzoekers en journalisten. Ontwikkelingen rond kinderporno op internet 
worden in kaart gebracht en becommentarieerd door onderzoekers en journa-
listen. De producten zouden van invloed kunnen zijn op de beeldvorming en de 
publieke opinie. We bespreken bun inbreng niet afzonderlijk. 
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7.4 Opsporing 

7.4.1 Politic en OM 
Politic algemeetz 
Volgens minister Korthals van Justitie ligt de prioriteit van opsporing en vervolging 
bij commerciele en professionele productie en distributie en bij grootschalige ruil-
handel. (persbericht ministerie van justitie 06.08.98) Ongetwijfeld staat dit bericht 
niet los van de uitspraak van de Hoge Raad dat ook het voorhanden hebben van 
een enkele afbeelding strafbaar is. Zo'n landelijk standpunt van de minister is no-
dig, maar voor een effectieve aanpak dient meer te gebeuren. Van diverse kanten is 
de pofitie de laatste jaren voorgehouden dat zij actiever moet zijn op interne en dat 
van haar een doortastender optreden wordt verwacht. Met name de providers drin-
gen er bij herhaling op aan dat de politie meer moet doen aan het opsporen van 
kinderporno. Ook internetjournafiste Klaver is die mening toegedaan. Ze wijst er 
nog eens op dat kinderporno op het net eenvoudig verkrijgbaar is en voegt daaraan 
toe dat politie en justitie op internet afwezig zijn, waardoor het beeld ontstaat dat 
kinderporno wordt gedoogd. `Niet het medium moet aangepakt worden door 
aparte intemetwetgeving die bijvoorbeeld het elektronische briefgeheim of de pri-
vacy buiten spel zet, maar de daders.' De huidige wet biedt daartoe voldoende 
middelen volgens haar. 'De politie moet een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld de 
politie in de Verenigde Staten en Beieren'. Sinds 1994 zijn in de VS reeds 202 per-
sonen veroordeeld wegens (ruil)handel in kinderporno; zij werden opgespoord 
door de FBI. De politie in New York nam sinds 1996 zo'n 200.000 kinderpomoaf-
beeldingen in beslag en dat ging gepaard met `tientallen arrestaties en veroordelin-
gen."Ook de Beierse internetpolitie spoon jaarlijks tientallen digitale kinderpor-
nografen op.' Ze eindigt haar betoog met de volgende stelling: 'Ms de Nederlandse 
politie met voldoende menskracht, apparatuur en kennis wordt uitgerust, kan ook 
bier kinderporno op internet effectief worden bestreden.' Kortom, volgens haar 
krijgt de bestrijding van kinderporno domweg niet genoeg prioriteit bij politie en 
justitie. (NRC-webpagina's, 30 juli 1998). Klaver vertelt dat door de hoge werk-
druk bij politie en justitie alleen de eenvoudige zaken die een grote kans van slagen 
hebben aandacht krijgen. Internetzaken vallen dan al snel af Hiervoor is behalve 
meer tijd ook enige kennis van internet vereist. De opsporing en vervolging vindt 
ook nog eens versnipperd plaats. Veelal reageren politie en justitie naar aanleiding 
van mediaberichten en de (ad hoc) aandacht vanuit de politiek. Volgens Klaver 
wordt er bij het OM geen kennis opgebouwd met betrekking tot de aanpak van 
kinderpornografie op het internet. Dit komt, volgens haar, door de vele personele 
wisselingen bij het OM. 

Het fijkt erop dat haar analyse in politiekringen op hoofdlijnen wordt gedeeld. Op 1 
oktober 1998 verschijnt het rapport 'De politiele zedenzorg in Nederland' van de 
Inspectie Politie. De Inspectie schrijft: 
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'Met uitzondering van een aantal korpsen dat een aparte unit heeft, gericht 
op de opsporing van kinderpornografie, zoals in het korps Amsterdam-
Amstelland, is in de meeste regiokorpsen geen menskracht uitgetrokken om 
kinderpornografie en in het bijzonder kinderpornografie op het internet op 
te sporen. Gehoord is dat er nog onvoldoende kennis van informatietech-
nologie is binnen de politie. Die specialistische kennis moet veelal nog ont-
wikkeld worden bij de korpsen. Bij de opsporing van kinderpornografie 
doen zich technische, logistieke, juridische, en bevoegdheidsproblemen 
voor. De inzet van het Gerechtelijk Laboratorium, de divisie CR1 en een 
interregiona:al computerteam zijn, zeker in de beginfase van een onderzoek, 
noodzakelijk.' De inspectie vervolgt: 'Door slechts een enkel korps wordt 
overigens de mogelijkheid van proactief werken ook op het terrein van ze-
denzorg zodanig groot geacht, dat daarvoor hetzij structureel hetzij pro-
jectmatig personele capaciteit wordt vrijgemaakt. Bij de opsporing van spe-
cifieke zedenmisdrijven, zoals kinderpornografie en mensenhandel, is een 
sterke informatiepositie noodzakelijk om inzicht in bijvoorbeeld een pedo-
fielencircuit te krijgen. In het district Midden-Twente is naar aanleiding van 
een aantal onderzoeken in het pedofielencircuit besloten om capaciteit vrij 
te maken voor de proactieve opsporing van kinderpornografie. Door meer 
proactief op dergelijke groepen te gaan letten kan bij signalering van moge-
lijk misbruik van kinderen sneller en doeltreffender worden ingegrepen. De 
divisie CRI rechercheert in het kader van het project Opsporing Kinderpor-
nografie Internet op de digitale snelweg.' (Van Gelder, 1998:48-9) 

Jeugd-en-Zedenrechercheur Vleerbos van het district Midden-Twente vertelt dat 
een groot deel van het werkaanbod nog steeds bestaat uit conventionele vormen 
van kindermisbruik, waaronder incest. Ook de opsporing van kinderporno op vide-
obanden neemt veel tijd in beslag. Met name de nieuwe lichting pedofielen maakt 
ook gebruik van computer en internetaansluiting. Bij huiszoekingen gaat dan ie-
mand van het Bureau Digitale Expertise mee om de gegevens van de aanwezige 
computer vast te leggen. Midden-Twente ontvangt volgens Vleerbos vrijwel dage-
lijks telefoontjes van internetgebruikers en lokale internetproviders over kinderpor-
nografie op internet. Van actief rechercheren op internet is echter geen sprake. De 
politie kijkt of er daadwerkelijk sprake is van kinderpornografie en sturen de mel-
ding vervolgens door naar de CR1. 

Volgens Hoek, chef van de unit Kinderpornografie van de Zedenpolitie van de po-
litie Amsterdam-Amstelland, is het opsporen van kinderpornoverspreiders geen 
eenvoudige zaak. Hij noemt enkele hindernissen waarmee de politie te maken 
heeft. Ten eerste is zijn indruk dat de CRI informatie over kinderpornozaken die 
zijn aangemeld via het meldpunt kinderporno, niet naar behoren doorgeeft aan de 
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regiokorpsen. Oat is een samenwerkingsprobleem rond de signalering van kinder-

porno. Ten tweede is er bij de politie alleen capaciteit voor de echt ernstige geval-

len. Ten derde is de bewijsvoering lastig, want je moet bijvoorbeeld aantonen dat 

het gaat om afbeeldingen van kinderen onder de zestien. Aangezien de gebruikte 

jongens vaak geschoren worden als ze al haargroei op het lijf hebben, is het geen 

gemakkelijke zaak om onderscheid te maken tussen de verschillende leeftijden. Ten 

vierde is het doen van het aanbod om kinderporno te leveren niet voldoende, je 

moet bewijzen dat er echt geleverd wordt. Ten vijfde ontbreekt een landelijke co-

ordinatie. Als politiemensen stuiten op adressen die niet in de eigen regio liggen, 

dan kunnen ze daar niet zelf mee verder. Hoek pleit dan ook voor de oprichting 

van een landelijk politieteam dat permanent in chatrooms surveilleert. (NRC-

webpagina's, 20 juni en 31 juli 1998) Samengevat signaleert Hoek drie soorten 

problemen. 

— samenwerkingsproblemen (bij zowei signalering als aanpak), 

— bewilsvoeringsproblemen, 

— capaciteitsproblemen. 

De Bureaus Dig//ale Expertise 

De politiemensen van de Bureaus Digitale Expertise bevestigen deze hindernissen 

in de opsporing. Ze benadrukten dat als de politie stuit op kinderporno, het niet di-

rect duidelijk is in welk land of in welke regio de verdachte zich bevindt. Als poli-

tiemensen dan toch een zaak oppakken, !open ze het risico dat ze gaan werken aan 

een zaak waarvan pas gaandeweg blijkt dat ze er niet mee verder kunnen. Verder is 

het volgens hen niet eenvoudig te bewijzen dat de verdachte de kinderporno daad-

werkelijk op internet heeft gezet. ledereen kan achter de computer van de ver-

dachte hebben gezeten of de verdachte kan beweren dat zijn computer is gekraakt 

en dat een hacker de dader is. Pedofielen proberen ook bun identiteit te versluieren 

door te werken via buitenlandse providers. Vooral als het onderzoek zo uitkomt in 

landen waarmee de politic niet gemakkelijk samenwerkt, zoals Rusland, is de kans 

groot dat het onderzoek stokt. Verder merkten enkele politiemensen op dat zij niet 

over de expertise beschikken om altijd te kunnen beoordelen of een foto kinder-

porno is of niet. Daarmee voegen zij een wezenlijk nieuw punt toe aan het rijtje van 

Hoek: kennisproblemen. 

Voor een opsporingsonderzoek in het buitenland is de medewerking van dat land 

vereist. Dit betekent dat politiemensen niet zomaar een databank in het buitenland 

mogen onderzoeken op kinderporno. De medewerking met buitenlandse korpsen 

en providers is in het algemeen erg goed De officiele weg van de kleine rechts-

hulp, zijnde het instellen van een rogatoire commissie, neernt echter erg veel tijd in 

beslag. Het is dan ook eenvoudiger om informeel de buitenlandse provider of een 

buitenlandse collega om informatie te vragen. Richard, hoofd van de speciale inter- 
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netafdeling van de Beierse politie zegt dat de samenwerking met de Verenigde 
Staten goed is. Over de samenwerking met de Nederlandse politie is hij minder te 
spreken (Cops@Cyberspace, jrg.2, nr.14a, eind juli 1998). 

Volgens de geinterviewden mogen zij op internet gewoon rondkijken. Om in meer 
besloten gedeelten van interne. te komen mogen ze, volgens hen, een valse naam 
gebruiken en geld betalen. Op enkele van deze sites vraagt men specifiek of de 
klant bij de politie werkzaam is. Over wanneer sprake is van infiltratie of pseudo-
koop bestaat onder de genterviewden echter geen eenduidig oordeel. Een geinter-
viewde vertelde dat belastend materiaal bij deze verkenningen ook wordt opgesla-
gen. Probleem daarbij is dat ze kinderpornografische afbeeldingen eigenlijk niet op 
de eigen computer mogen opslaan, maar dat is voor de bewijsvoering toch nodig. 
Daarom gebeurt het ook. 

Een geinterviewde rechercheur meent dat ongericht surveilleren op internet even-
veel effect heeft als het zomaar afluisteren van alle telefoons, en dan is internet ook 
nog eens een internationaal netwerk. Voor een effectief opsporingsonderzoek 
moeten er concrete aanwijzingen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een aangifte of 
melding. De inspanningen staan anders al snel niet meer in verhouding tot de op-
brengsten. Behalve aangiften vanuit het Meldpunt Kinderporno komen er volgens 
de bureaus ook steeds meer aangiften binnen bij de wijkteams en de afdelingen 
Jeugd en Zeden. Een keer kwam het voor dat een burger een kant en klare kin-
derpornozaak aanleverde, inclusief de loggegevens van de provider tot aan de ver-
dachte. Door onvoldoende kennis bij de basispolitie is deze zaak lange tijd blijven 
liggen, totdat een politiemedewerker de zaak bij een Bureau Digitale Expertise 
aanbracht om te vragen wat er mee moest. Het bureau kon uit de door de internet-
provider aangeleverde gegevens direct het onderzoek op het juiste spoor zetten. 

In kinderpornozaken leveren de bureaus voornamelijk ondersteuning bij huiszoe-
kingen. Pornomateriaal kan op de computer van de verdachte vastgelegd zijn. De 
medewerkers van de bureaus maken bij een huiszoeking een kopie van de digitale 
gegevens op de harde schrijf van de computer of van CD-rom of diskettes. CD-
rom-schijven zijn identiek aan muziekschijfjes. Daarom is het volgens de geinter-
viewden van belang dat een medewerker van het Bureau Digitale Expertise bij een 
huiszoeking aanwezig is. Niet-deskundige politiemensen nemen deze schijven vaak 
niet in beslag omdat ze niet weten dat er bewijsmateriaal, namelijk kinderporno, op 
de CD-rom kan staan. Probleem is volgens de genterviewden dat de politie de ge-
gevens wel mag kopieren maar niet verwijderen. Zo blijft de verdachte de beschik-
king houden over het materiaal. Om dit te voorkomen neemt men bij stand-alone 
computers wel eens de gehele harde schrijf in beslag. Dit moet dan wel proportio-
ned gebeuren. Ms het materiaal op een harde schrijf staat van een bedrijf wordt 
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volstaan met een kopie. Vervolgens wordt de systeembeheerder verzocht het mate-

riaal van de harde schijf te verwijderen. In de praktijk doet deze dat dan vrijwillig. 

Zoals eerder gezegd (paragraaf 5.1.1) hebben politiemensen weinig te maken met 

versleutelde bestanden of gewiste digitale sporen. In verband met kinderpornoza-

ken merkten rechercheurs hierover nog op dat slechts weinig pedofielen zo tech-

nisch zijn onderlegd dat ze hun sporen goed kunnen versluieren of wissen. 

Net politie-internetteam 

Van 11 augustus tot 23 september 1998 .  zocht een speciaal politie-internetteam van 

het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) op het internet naar kinderpornogra-

fie, met name in 48 openbare nieuwsgroepen. Het team was een samenwerking tus-

sen drie onderdelen van het ICLPD: de CRI, het LRT en de Dienst Technologie en 

Operationele Ondersteuning (DT00). Het team heeft niet geinfiltreerd in niet-

openbare delen van internet. Chef van het internetteam Van Gernert: Wergelijk het 

met extra surveillance in een probleemwijk. Oat is de essentie.' Het team verwerkte 

120.000 berichten, waaraan 98.511 afbeeldingen waren gehecht. Daarbij waren 

2.556 afbeeldingen van kinderpornografie, waarvan 118 schokkende. 'Het betreft 

onder meer foto's van een afgehakt hoofd en ledematen en van een meisje met 

opengesneden buik'. Onbekend is hoeveel van de 2.556 afbeeldingen door inter-

netgebruikers in Nederland zijn verspreid. Van Gernert: 'Da( weten we nog niet, 

het is moeilijk dat op basis van een internetadres te achterhalen. Daarvoor moet je 

met behulp van de providers de identiteit van de gebruiker achter ieder verzonden 

plaatje opsporen.' Er zijn twintig zaken geselecteerd met als doel de identiteit van 

de verspreider te achterhalen. Er werden via de betrokken providers vier in Neder-

land wonende verspreiders getraceerd. Verder leidden de sporen naar het buiten-

land. Aan buitenlandse providers zijn ook gegevens opgevraagd. Het is nog niet 

duidelijk of dat nog leidt naar Nederlandse verspreiders. Er zijn nu vier dossiers 

gemaakt voor vervolging van kinderpornoverspreiders in Nederland. De dossiers 

zijn doorgegeven aan de desbetreffende arrondissementen, er zijn op dit moment 

(eind december 1998) nog geen aanhoudingen. Ook Van Gernert wijst erop dat je 

eerst moet bewijzen wie precies het materiaal op de computer heeft gezet. Oat 

hoeft immers niet degene te zijn op wiens naam een internetaansluiting staat. Over 

een vervolg zegt hij: 'Om door te gaan moeten we hoe dan ook meer investeren in 

samenwerking."Het LAT heeft zich slechts ten behoeve van de pilot beziggehou-

den met kinderpornografie.' (NRC-webpagina's, 23 en 31 december 1998). 

De divisie Centrale Recherche Informatie 

Een van de door de minister van Justitie aangekondigde maatregelen naar aanlei- 

ding van de Zandvoort-zaak (zie paragraaf 7.1) is dat bij de CRI medewerkers 

zouden worden vrijgemaakt om actief op internet te rechercheren en informatie te 
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verzamelen over kinderpomo. Dit kinderpornoteam is ondergebracht in het pro-
gramma Moord en Zeden. 

Het team kan worden gezien als vervolg op het hiervoor besproken intemetteam. 
Het kinderpornoteam is vooralsnog een project van een jaar. Het bestaat uit poli-
tiemensen van de CRI en de regiokorpsen Haaglanden, Utrecht, Amsterdam-
Amstelland en Twente. Het team zal van februari 1999 tot februari 2000 gaan sur-
veilleren op internet volgens dezelfde systematiek als het intemetteam hanteerde. 
Het project wordt geevalueerd. De bedoeling is dat op termijn permanente surveil-
lance plaatsvindt. Een bovenregionale aanpak is nodig want het achterhalen van de 
woonplaats van een verdachte kost veel tijd. Dit project is er vooral op gericht dat 
probleem op te lossen. Er is een aparte officier van justitie voor het team aangewe-
zen. Is een verspreider getraceerd, dan wordt de zaak weer doorgegeven aan de 
officier van justitie van het desbetreffende arrondissement. (NRC-webpagina's, 23 
en 31 december 1998) 

Het kinderpornoteam heeft drie taken. De eerste is het aanleggen van een digitaal 
beeldarchief van kinderpornografisch materiaal, waarbij de eerste prioriteit ligt bij 
de 'huisvlije, de zelfgemaakte afbeeldingen van ontucht met jeugdigen. Het doel 
hiervan is het identificeren van daders en slachtoffers. Daarnaast wordt ook de 
commerciele, uit het buitenland aflcomstige kinderporno opgeslagen. Alle afbeel-
dingen worden voorzien van een uniek ID, aan de hand waarvan kan worden vast-
gesteld of een aangetroffen afbeelding reeds in de databank is opgeslagen. De 
tweede taak van het kinderpornoteam is informatiecoordinatie tussen de politiere-
gio's onderling en de politieregio's en de CRI. Doel van deze informatiecoordinatie 
is het opdoen en uitwisselen van kennis en ervaring omtrent kinderporno en het 
uitwisselen van informatie over opsporingsonderzoeken. De derde taak is actief 
surveilleren op het interne naar lcinderpomografische afbeeldingen. Volgens 
Erents, projectleider kinderpomo bij de CRI, ligt het accent van het kinderporno-
team op de archivering en de informatiecoordinatie. Voor het actief rechercheren 
op internet ontbreekt het nog aan heldere inzichten in doelstellingen en aanpak en 
tevens het gebrek aan een follow-up bij de politieregio's van de door de CRI 
`voorgekookte' zaken. 

Het kinderpornoteaM van de universiteit te Cork houdt zich net als de CRI bezig 
met het verzamelen en documenteren van kinderpornoafbeeldingen. Het team heeft 
de afgelopen jaren 50.000 verschillende foto's van seksueel misbruik van kinderen 
verzameld (NRC-webpagina's, 7 april 1999). Het laat zich denken dat de behoefte 
aan een dergelijke databank, inclusief een voor opsporing geschikte documentatie-
systematiek, op meer plaatsen bestaat. Voor de hand ligt dat de diverse landen op 
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dit terrein tot een samenwerking komen. Daarin zou ook een toekomstige taak 
voor Europol kunnen liggen. 

PoIniesuccessen in de media 
In paragraaf 6.3.2 meldden we dat we in de landelijke media geen berichten aan-
troffen van politieoptreden tegen hackers. Dat is anders voor verspreiders van kin-
derpomo. In de acht maanden dat we berichten knipten uit het NRC-Handelsblad 
en de Volkskrant, kwamen we vijf berichten tegen over kinderpornozaken in Ne-
derland. We noemen de zaken hier koft: 
— het politie-internetteam (paragraaf 7.4.1) leverde uiteindelijk vier verdachten op; 
— persoon aangehouden met kinderpomo op zijn werk-computer (bij het ministe-

rie van justitie); 
— persoon aangehouden met kinderporno op zijn werk-computer (bij defensie); 
— pc:Wale doet huiszoeking op 31 adressen (nasleep van de Zandvoortse zaak); 
— man aangehouden die kinderporno verkocht en dat aanbod deed via intemet. 

Of deze zaken ook hebben geleid tot vervolging en veroordeling, is ons niet be-
kend. De berichten onderstrepen nog eens dat politie en justitie op het terrein van 
kinderpomo met concrete zaken aan de slag zijn, anders dan op het terrein van 
hacken. Of we kunnen spreken van voldoende resultaat, is een andere vraag. 

Intermezzo: proactieve politie? 
De hiervoor genoemde bevindingen leiden tot het discussiepunt in welke mate de 
politie capaciteit moet vrijmaken om zelf actief kinderporno op te sporen. In welke 
mate moet de politie het opsporen (het aan het daglicht brengen) van kinderporno-
grafie 'mar zich toe trekken' en in welke mate moet de politie zich daarvoor ver-
laten op anderen in de samenleving? De officier van justitie Mooijen, voorzitter van 
de OM-werkgroep Kinderpomo op Internet, stelt: `De politie kan nooit zoveel zien 
als de hele bevolking samen.' Ze meent dan ook dat burgers en het meldpunt kin-
derpomo een belangrijke taak hebben. (NRC-webpagina's, 20 juni 1998) Dat 
standpunt lijkt valide want het vindt onderbouwing in tal van politieonderzoeken. 
Steeds blijkt immers dat de politie voor de opsporing van delicten in sterke mate 
afhankelijk is van tips en medewerking van burgers. Er is geen reden te veronder-
stellen dat dat in een ICT-omgeving anders is. Een effectieve organisatie van de 
opsporing van kinderporno op intemet vergt dan ook dat daarbij wordt inbegrepen 
de inbreng van burgers, waaronder het meldpunt kinderporno. Het meldpunt on-
derschrijft deze stelling maar tekent aan dat de opsporing en vervolging wel een 
taak van de overheid blijft. Burgers kunnen slechts signaleren. 

Rest de vraag of politic en OM, ook al zijn zij goeddeels afhankelijk van de ogen 
en oren van anderen, niet te veel hindemissen zien en te weinig mogelijkheden. We 
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komen op die vraag omdat we in ons onderzoek frequent hoorden of lazen wat 
lastig is in de opsporing maar niet wat effectief is. Klaver wrijft de politie successen 
in het buitenland onder de neus. Ook politiemensen uit het buitenland zijn niet altijd 
onder de indruk van de prestaties van hun collega's hier. We willen niet beweren 
dat de Nederlandse politie zich daardoor moet laten leiden, zij moet immers aller-
eerst uitgaan van de Nederlandse maatschappelijke verhoudingen. We willen ook 
niet zeggen dat de politie `zomaar' moet gaan surveilleren op internet, op zoek 
naar kinderporno. De ervaring is immers tot nu toe dat dit veel tijd kost en weinig 
oplevert. Toch lijkt het wel nuttig de (on)mogelijkheden van proactief politiewerk 
nader te verkennen. Een analyse van bij het OM aangeleverde kinderpornozaken, 
zoals de werkgroep kinderporno van het OM voor ogen staat, kan een eerste stap 
zijn om te zien welke knelpunten zich het nadrukkelijkst voordoen. Waarom lopen 
sommige zaken stuk? Waarom zijn andere een succes? Een tweede mogelijkheid is 
om datzelfde te doen bij de politie in — bijvoorbeeld — Beieren. Tot slot kan worden 
gedacht aan een samenwerking tussen politiemensen en sociaal-wetenschappers om 
samen (proactief) onderzoek te doen naar het functioneren van internet-
kinderpornonetwerken en hun relatie met netwerken in de echte wereld. In dat ver-
band lijkt het nuttig gebruik te maken van de ervaringen van de Ierse onderzoek-
ster O'Connell, die immers al op dit terrein met politiemensen samenwerkte. Tege-
lijk kan dan wellicht ook ervaring worden opgedaan met de bevoegdheden die 
staan genoemd in de nieuwe wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden. Onnodig te 
zeggen dat dergelijke stappen ondernomen moeten worden in nauw overleg met de 
diverse betrokkenen, zoals het kinderpornoteam van de CRI en de OM-werkgroep 
Kinderpornografie op Internet. 

OM 
Bij het OM bestaat sinds medio 1998 de commissie Computercriminaliteit. Deze 
commissie is gericht op kennisontwildceling en -bevordering binnen het OM met 
betrekking tot ICT en criminaliteit. De commissie brengt hierover tevens adviezen 
uit aan het college van procureurs-generaal. Trends en ontwikkelingen waarover 
binnen de commissie wordt nagedacht en die ook betrekking hebben op kinderpor-
no op internet, zijn onder meer virtueel daderschap, de opsporing en bewijsgaring 
van strafbare feiten op internet, privacy, jurisdictie en de rol en verantwoordelijk-
heden van providers bij benoemde delicten. 

Bij de 25 parketten is niet echt sprake van specialisatie of een taakverdeling onder 
de officieren van justitie waar het gaat om de opsporing en vervolging van digitale 
kinderporno; het opsporings- en vervolgingstraject is immers gericht op het straf-
bare feit (kinderpornografie). Het medium (internet) is niet bepalend voor de toe-
wijzing aan een officier. Er is landelijk wel een vaste officier van justitie voor kin-
derporno in het algemeen, waaronder dus ook kinderporno op internet. 
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In de praktijk blijkt dat de kennis van informatie- en communicatietechnologie en 
de bijzondere eigenschappen hiervan bij het OM voor verbetering vatbaar is; het-
zelfde geldt overigens voor politie. Volgens geinterviewde digitale rechercheurs 
zijn er bij het OM slechts enkele officieren van justitie die over voldoende specifie-
ke kennis beschikken. De verschillende officieren geven verder geen eenduidige 
uitleg van de wetgeving. Volgens geinterviewde medewerkers van de Bureaus Di-
gitale Expertise vragen officieren van justitie hen soms om uitleg. Om inzicht te 
verkrijgen in de barrieres die het OM bij de opsporing en vervolging van kinder-
porno op intemet kan tegenkomen, is door de commissie Computercriminaliteit 
een subwerkgroep Kinderpomografie op Internet ingesteld, die in december 1998 
een interimrapportage met de eerste bevindingen heeft uitgebracht. 

OM-werkgroep Kinderpornografie op Internet 
Mooijen, de voorzitter van de werkgroep, noemt drie hindernissen die justitie moet 
nemen bij het bestrijden van kinderpomo: 
1. Verspreiders van kinderporno kunnen•hun sporen verhullen, dat is een techni-

sche hindernis. 
2. De tweede hindernis is juridisch van aard. Veel internetverkeer loopt via het 

buitenland, en als je via een buitenlandse provider een gebruiker later een in-
ternetadres wit opsporen, moet je daartoe een rechtshulpverzoek doen. Dat is 
omslachtig en tijdrovend. 

3. Ten slotte is de vraag welk arrondissement bevoegd is voor de opsporing omdat 
de pleegplaats van een delict niet altijd met zekerheid is vast te stellen. `Kort 
samengevat komt het hierop neer: als er at een Nederlands adres achter het in-
ternetverkeer is getraceerd, welk arrondissementsparket is dan voor de opspo-
ring verantwoordelijk? Als de intemetgebruiker woont in Groningen, zijn porno 
oVer intemet verstuurt via een provider in Amsterdam, terwij1 die plaatjes op 
internet gevonden worden bij weer een andere gebruiker in Maastricht? En uit 
welke van de 25 Nederlandse politieregio's moeten de rechercheurs dan ko-
men?' (NRC-webpagina's, 20 juni 1998) 

Volgens de politiemensen van de Bureaus Digitale Expertise is het eerstgenoemde 
punt in de praktijk (nog) niet echt een probleem. Het tweede en derde punt worden 
door politiemensen wel duidelijk nu al als problemen ervaren. 

De bevoegdheidsvraag van de arrondissementen speelt een grote rot bij het in gang 
zetten van een opsporings- en vervolgingstraject. Het bepalen van de pleegplaats 
van een delict (de locus delicti) en daarmee het aanwijzen van het bevoegde arron-
dissement is bij intemetzaken verre van eenduidig. In de juridische literatuur zijn 
verschillende leerstukken gangbaar om de pleegplaats van een delict vast te stellen. 
In het hiervoor onder punt 3 genoemde voorbeeld kunnen zowel Groningen, Am- 
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sterdam als Maastricht worden aangewezen als pleegplaats van het delict, afbanke-
lijk van welke leer hierin wordt aangehangen. 

Het feit dat het internet niet aan landsgrenzen is gebonden en de opsporing en ver-
volging zijn gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel, zorgt ook voor knelpunten. 
Alleen consultatie van databanken in het buitenland is geoorloofd. Opsporings-
ambtenaren mogen dus, zoals zij zelf ook zeggen, kennisnemen van publiekelijk 
toegankelijke gegevens. Problematisch wordt het als er een vermoeden van een 
strafbaar feit volgt. Opsporing buiten de eigen landsgrenzen, zonder toestemming 
van de betreffende staat, levert een schending van de soevereiniteit van die staat 
op. De Nederlandse wet levert geen grondslag voor een ongeautoriseerd onder-
zoek in een geautomatiseerd werk dat onder de jurisdictie van een ander land valt. 
Dit raadplegen en vastleggen zou onrechtmatig verkregen bewijs opleveren en kan 
in beginsel niet als bewijs dienen. Bij internet is het veelal onduidelijk op welke 
plaats informatie zich bevind. Bezochte sites kunnen tijdelijk bij de (Nederlandse) 
provider in het geheugen worden opgeslagen. Achteraf is het moeilijk te traceren 
wie het daar heeft geplaatst: verdachte, politie of een ander. 

De procedure van het rechtshulpverzoek voor het verkrijgen van informatie van 
buitenlandse providers is te omslachtig, vooral als daarbij in aanmerking wordt ge-
nomen dat de informatie op internet (en daarmee ook het bewijs van strafbare fei-
ten) heel vluchtig is. De Raad van Europa heeft zich ook gebogen over deze pro-
blematiek en onder meer de aanbeveling gedaan om door middel van het verdrags-
recht de mogelijkheid van grensoverschrijdende netwerkzoeking te regelen.' 

Het hiervoor aangehaalde voorbeeld van het rechtshulpverzoek is tekenend voor 
de problemen die kunnen ontstaan met het grensoverschrijdende karakter van het 
internet en de territoriale organisatie van de opsporing en de vervolging. Globaal 
kan worden gesteld dat de huidige bevoegdheden van politie en justitie ook toe-
pasbaar zijn in een virtuele omgeving als het internet, maar er bestaat ook behoefte 
aan meer duidelijkheid omtrent zaken als bijvoorbeeld de status van een e-
mailbericht (briefgeheim of niet?) en de vraag wanneer er sprake is van bijzondere 
opsporingsbevoegdheden op internet (pseudo-koop, stelselmatige observatie, infil-
tratie), bijvoorbeeld in het geval dat bepaalde nieuwsgroepen in de gaten worden 
gehouden, of met behulp van speciale creditcardnummers toegang wordt verkregen 
tot pay-sites. 

Recommendation No. R (95) 13. Concerning problems of criminal procedural law connected 
with information technology. 
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Ook de anonimiteit op het internet speelt de opsporing en vervolging parten. Bij de 

CRI, het Gerechtelijk Laboratorium en de Bureaus Digitale Expertise is de techni-

sche kennis aanwezig om bijvoorbeeld uit de headers van in een nieuwsgroep ge-

plaatst bericht een message-ID te achterhalen, maar voor het herleiden van een 

message-ID naar de NAW-gegevens van de houder van een account is de mede-

werking van een provider vereist. De OM-werkgroep heeft veel energie gestoken 

in de besprekingen met de Vereniging van Nederlandse Internet Providers om te 

komen tot afspraken over het verstrekken van NAW-gegevens van gebruikers aan 

de hand van het IP-adres. Met de providers is de principe-afspraak gemaakt dat 

deze NAW-gegevens worden verstrekt op grond van artikel 11, lid 2 van de Wet 

persoonsregistraties. 

Overigens is het lang niet altijd zo dat een message-ID leidt tot een identificeerbaar 

persoon, sterker nog, een message-ID is niet per definitie te traceren. Bovendien 

bestaan er technieken om de gegevens die automatisch door het TCP/IP-protocol 

(het internetprotocol) worden gegenereerd (waaronder de message-ID) te wijzi-

gen. Officier van justitie Quak pleit er daarom voor dat IP-adressen altijd traceer-

baar en herleidbaar moeten zijn, omdat het ontbreken van traceerbaarheid en her-

leidbaarheid voor grote problemen zorgt in de opsporing en vervolging. 

7.4.2 Overige (opsporings)impanningen 
Burgers 
Bestrijding van een bepaalde defictsoort is om twee redenen afhankelijk van de po-

sitie die burgers innemen. Ten eerste moet de handhaving kunnen rekenen op de 

morele steun van de burgerij. Bij kinderpornografie is die voorwaarde zonder meer 

vervuld. Ten tweede moet de politie kunnen rekenen op de meldingsbereidheid van 

burgers. De politie kan wet actief zelf kinderporno gaan opsporen maar als meldin-

gen en tips van burgers uitblijven, is het vermogen van de politie beperkt. 

Hoe hoog de bereidheid van burgers is om kinderporno die zij tegenkomen op in-

ternet te melden, is niet bekend. Volgens het meldpunt wordt vooral kinderporno 

in nieuwsgroepen onvoldoende gemeld. Ms oplossing daarvoor suggereert het 

meldpunt in haar jaarverslag dat de politie verdachte nieuwsgroepen intensiever 

moet controleren (Jaarverslag, 1997). De politie kan echter maar in beperkte mate 

het signalerend vermogen van de burgerij vervangen. Een goede meldingsbereid-

heid 6101 dus onontbeerlijk voor de opsporing. Jeugd-en-Zedenrechercheur Vleer-

bos van het politiedistrict Midden-Twente zegt vrijwel dagelijks meldingen te krij-

gen van burgers en internetproviders over kinderpornografie op internet. Een dui-

delijk zicht over de meldingsbereidheid van burgers in cyberspace ontbreekt echter. 

Een survey onder internetgebruikers zou daarin verandering kunnen brengen. 
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Meldpunten kinderporno 
Verschillende landen hebben een meldpunt voor kinderpornografie op het internet. 
In Europa was het Nederlandse meldpunt het eerste initiatief. Inmiddels zijn er ook 
meldpunten in Belgie, Duitsland, Engeland, Finland en Noorwegen. Andere landen 
volgen. In het jaarverslag 1996/1997 van het meldpunt staat dat ook Oostenrijk, 
Frankrijk en Italie hebben aangekondigd dat zij 'op korte termijn' een meldpunt 
zullen oprichten. 

Het Nederlandse meldpunt is een initiatief van internetproviders en is dus een 
voorbeeld van zelfregulering. Het werd officieel geopend op 20 juni 1996. Doel 
van het meldpunt is het verminderen van het aanbod van kinderporno op de open-
bare delen van het internet, voorzover het kinderpornografisch materiaal betreft dat 
is verspreid vanuit Nederlands grondgebied. Volgens het meldpunt wordt veel kin-
derporno niet meer door middel van het World Wide Web verspreid. Bovendien 
bevinden deze sites zich voornamelijk in het buitenland en vallen dus buiten de Ne-
derlandse rechtsmacht. Op het gebniik van chatboxen en nieuwsgroepen voor de 
verspreiding van kinderporno bestaat nog weinig zicht. Volgens De Joode van het 
meldpunt maken pedofielen steeds vaker gebniik van chatboxen. Ze zijn dan voor 
het meldpunt niet te traceren. Ook wijken verspreiders van kinderporno uit naar 
bijvoorbeeld Rusland. Opsporing en vervolging vindt daar vrijwel niet plaats. 

Het meldpunt wil de verspreiding van kinderporno verminderen door het aanpak-
ken van verspreiders, niet door afsluiten van nieuwsgroepen waarop kinderporno 
wordt verspreid. Niettemin hebben diverse Nederlandse providers al enkele van 
dergelijke nieuwsgroepen voor hun klanten geblokkeerd. Het meldpunt vindt dit 
echter geen duurzame oplossing omdat verspreiders van kinderporno gemakkelijk 
een andere nieuwsgroep vinden of aanmaken waarin ze hun praktijken voortzetten. 
Ook kunnen ze het materiaal verspreiden via babbelboxen en e-mail. Kortom, 
blokkeren van faciliteiten is geen oplossing en dupeert wel de goedwillenden. Bo-
vendien bestaat het gevaar dat als de kinderporno verspreid wordt in `onschuldige' 
nieuwsgroepen, meer mensen de foto's ongewild te zien krijgen. 

Het meldpunt gaat niet actief op zoek naar kinderporno maar stelt zich reactief op. 
Opsporen is een politietaak. Het meldpunt is afhankelijk van meldingen van inter-
netgebruikers. In grote lijnen is de werkwijze van de meldpuntmedewerkers als 
volgt. Zij controleren de melding en als het gaat om kinderpornografie trachten zij 
de verspreider ervan te benaderen met als doel dat deze het materiaal verwijdert. 
Lukt het via die weg niet, dan wordt de melding doorgegeven aan de politie. 

De werkwijze van het meldpunt is in de loop der tijd wel wat veranderd, in die zin 
dat steeds vaker en sneller de politie wordt ingeschakeld. 'Het accent ligt nu meer 
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op hulp bij opsporing dan op het "schoonmaken" van internet.', aldus Karman 

(PlanetMultimedia, 24 juli 1998). Het meldpunt toont zich tevreden over haar rela-

tie met de politiekorpsen en de CR1, maar: 'De resultaten van die samenwerking 

zijn echter minimaal. Slechts op een deel van de meldingen die bij de politie zijn 

aangegeven, wordt actie ondernomen. Dit is te verklaren door het gebrek aan prio-

riteit en middelen voor kinderporno op het internet.' (Jaarverslag, 1997). Medio 

1998 staat in internetpersberichten van het NRC-Handelsblad nog steeds gemeld 

dat de CR1 `vrijwel niets' doet met de aan haar doorgegeven meldingen. Er is daar 

gebrek aan capaciteit. Volgens het meldpunt is door het gebrek aan vervolging ook 

het effect van het meldpunt afgenomen. Het meldpunt heeft een stok achter de deur 

nodig. Het meldpunt wordt door een Nederlandse verspreider van kinderporno in 

een nieuwsgroep zelfs openlijk uitgedaagd. Ook volgens Klaver is de dreiging van 

aangifte en vervolging afgenomen. Zelfregulering geeft hierdoor volgens haar 

slechts de illusie van activiteit. Wat in gedrukte vorm direct vervolgd zou worden, 

blijft in digitale vorm volgens haar onbestraff Zelfregulering heeft volgens het 

meldpunt maar een beperkte werking. Aangezien zelfregulering op het gebied van 

kinderporno niet voldoende werkt, zou de overheid haar verantwoordelijkheid 

moeten nemen. Volgens Klaver is zelfregulering vooral een Amerikaans gebruik. 

Doordat in de Verenigde Staten veel wetgeving ontbreekt en de nadruk ligt op pri-

vacy en vrijheid van informatie en meningsuiting, moeten gebruikers en bedrijven 

zelf regels maken. Omdat afspraken alleen niet werken, zoeken ze technische op-

lossingen zoals filterprogramma's. 

Volgens het meldpunt levert men soms kant en klare zaken waarbij de verdachte 

met naam en adres wordt geleverd aan de CR1. Vervolgens hoorde men er niets 

meer van. De laatste tijd is er meer overleg tussen CR1 en het meldpunt. 

Ook vanuit de regionale korpsen klinkt kritiek op de CR1. Hoek, projectleider kin-

derporno bij de Zedenpolitie van het regiokorps Amsterdam-Amstelland: `Ik krijg 

nog steeds niet de indruk dat de CR1 de informatie naar behoren aan mij door-

geefr De voorzitster van het meldpunt zegt dat zelfs is overwogen om het meld-

punt op te heffen omdat er toch niets met de informatie gebeurt die zij aan politie 

en justitie doorgeven. `Wij lijken een alibi om niets te hoeven doen.' (NRC-

webpagina's, 20 juni 1998). Uit wat het meldpunt naar buiten brengt, blijkt dat het 

ideaal van zelfregulering zonder overheidsingrijpen aan het verbleken is. Het meld-

punt legt niet meer zozeer de nadruk op het vermanen van verspreiders en het 

langs die weg van het net weren van kinderporno. Steeds sneller en vaker worden 

meldingen aan de politie doorgegeven. Het meldpunt vindt dat politie en justitie de 

verspreiders moeten opsporen en gaat zich meer toeleggen op het monitoren en het 

geven van voorlichting en educatie. Volgens De Joode zou de politie zelf een cen-

traal meldpunt op het internet moeten hebben. 
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De samenwerking tussen de meldpunten in de verschillende landen, loopt niet soe-
pel. Dat heeft te maken met verschillen in wetgeving en cultuur en met de ver-
schillende achtergronden van de meldpunten. Vooral over de vraag of meldingen 
wel of niet (altijd) moeten worden doorgegeven aan de politie zijn de meningen 
verdeeld. Zo wil het Noorse meldpunt niet samenwerken met het Duitse en Engelse 
omdat die de politie nooit inschakelen. De Noren schakelen juist bij voorkeur wel 
de politie in. Het Noorse en Nederlandse meldpunt hebben elkaar we! gevonden. 
Hoe meer meldpunten er komen, hoe meer afstemmingsproblemen. De Europese 
Commissie heeft daarom een programma opgezet om de samenwerking tussen de 
meldpunten te verbeteren: Internet Hotline Providers in Europe (Inhope). Dit pro-
gramma staat onder toezicht van Childnet International, een non-gouvernementele 
organisatie. De EC heeft 110 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor Inhope. 

Van een hecht netwerk van meldpunten op internet lijkt vooralsnog inderdaad niet 
echt sprake. Op de Nederlandse site van het meldpunt staan vier verwijzingen naar 
slechts vier andere meldpunten (onderstaande vier regels zijn gekopieerd van de 
meldpunt-site op 10 mei 1999): 
— US Customs Service' Hotline (VS -overheid-) 
— CyberTipLine 
— Internet Watch Foundation (VI( -particulier-) 
— Redd Barna (Noorwegen -particulier-) 

De eerste van deze vier links !evert een foutmelding op ('file not found'). De twee-
de brengt de internetgebruiker bij de cybertipline in de Verenigde Staten. De derde 
!evert dezelfde foutmelding als de eerste. De laatste link brengt de gebruiker bij de 
particuliere site in Noorwegen. De Amerikaanse cybertipline werd in maart 1998 
geopend. Volgens een bericht in de pers krijgt dat meldpunt meer dan zevenhon-
derd meldingen per dag — dat is twee per minuut — die allemaal door de FBI wor-
den onderzocht (NRC-webpagina's, 20 juni 1998). We hebben dit bericht voor de-
ze overzichtsstudie niet geverifieerd, maar op het eerste gezicht lijkt vooral dat 
laatste nogal onwaarschijnlijk. 

Providers 
Volgens de huidige wetgeving zijn internetproviders niet zonder meer strafbaar als 
hun computersysteem door klanten wordt gebruikt voor de verspreiding van kin-
derpornografie. Providers voelen zich ook niet echt aansprakelijk daarvoor. Zij 
stellen communicatiemiddelen ter beschikking aan klanten en zijn in hun optiek niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van de communicatie van de klanten. Zo stelt 
NLIP-voorzitter Eisner dat niet de provider maar de verspreider verantwoordelijk 
is voor de daad van het verspreiden. Providers hebben zogezegd `geen boodschap 
aan de boodschap'. Net zoals de PTT niet verantwoordelijk is voor de inhoud van 
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de brieven die zij verstuurt en de videofabrikant niet voor wat mensen met die ap-

paratuur opnemen, zo zijn providers niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 

elektronische post, aldus de NLIP (www.netinfo.n1). 

Tegelijk zien we dat de providers zich loch teweerstellen tegen de verspreiding van 

kinderporno op interne( De strategie die zij voorstaan is echter niet het aanpakken 

van de infrastructuur en de infrastructuuraanbieders, maar het aanpakken van de-

genen die de kinderpornografie verspreiden. De daders moeten opgespoord en dat 

is een taak van de politie, niet van de providers. Niet controle vooraf (censuur) 

maar controle achteraf (opsporing) is de door hen voorgestane aanpak. De provi-

ders hebben, om kinderporno te signaleren, wel het initiatief genomen tot het op-

richten van het meldpunt kinderpornografie. Volgens Eisner laten de providers 

hiermee zien dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Verder 

zeggen ze de overheid te willen adviseren in }let bestrijden van internetcriminaliteit. 

Het afsluiten van nieuwsgroepen raden de providers al Het dupeert ook goedwil-

lenden en het is strijdig met de vrijheid van meningsuiting, het dringt de provider in 

de rol van 'censor'. Bovendien belemmert het weghalen en onderdrukken van kin-

derporno de opsporing. Volgens Eisner is het dan ook onwenselijk dat providers 

kinderpomo die ze in hun nieuwsgroepen aantreffen, direct verwijderen. 'Dan wis 

je ook de sporen van de verspreiders uit. Sommige berichten leiden direct naar een 

verdachte. Ms je alles meteen weghaalt, vernietig je bewijsmateriaal voor de poll-

tie.' (NRC-webpagina's, 23 juli 1998). Door de digitale rechercheurs wordt dit be-

vestigd. Het meldpunt stuurde voorheen alleen een waarschuwing naar de ver-

spreider. Hierdoor zouden (lopende) opsporingsonderzoeken naar deze verdachte 

gedwarsboomd worden. Overigens bewaren providers berichten en met name aan-

hangsels zoals fob's niet eindeloos. Dat zou te veel computergeheugen vergen. 

Het is afhankelijk van de nieuwsgroep en de provider of en hoelang de aangehechte 

bestanden bewaard blijven. Enkele providers geven bepaalde nieuwsgroepen niet 

door als bekend is dat ze frequent door pedofielen worden gebruikt. Verder geven 

sommige providers bij bepaalde verdachte nieuwsgroepen de binaries of bijlagen 

niet aan hun klanten door. 

In dit verband is van belang op te merken dat internetzoekdienst Dejanews dage-

lijks vrijwel alle berichten archiveert die in nieuwsgroepen worden geplaatst. Het 

raadplegen van Dejanews is gratis (www.dejanews.com ). Materiaal dat uit een 

nieuwsgroep is verwijderd, kan men dus nog wel langs deze weg vinden. Echter, 

omdat het dagelijks aanbod van berichten enorm is, bewaart ook Dejanews de aan-

gehechte afbeeldingen slechts beperkte tijd (NRC-webpagina's, 21 juli 1998). 

In de nieuwe wet Computercriminaliteit H worden aanbieders alleen verantwoor- 

delijk voor het publiceren van verboden materiaal als ze op de hoogte zijn van het 
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bestaan ervan en ze niet alles doen wat in hun bereik ligt om (verdere) verspreiding 
tegen te gaan (zie paragraaf 5.2.2). Zorgvuldige providers lopen dus niet het risico 
te worden vervolgd. Die zorgvuldigheidseis houdt ook in dat de provider zichzelf 
en de afzender van een bericht moet bekendmaken als justitie daarom vraagt. 

In Duitsland hebben internetaanbieders (net als in Engeland) een juridische aan-
sprakelijkheid voor de inhoud van de nieuwsgroepen die zij doorgeven. Zo werd in 
1998 ex-Compuserve directeur Somm veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk 
wegens het verspreiden van onder meer kinderporno. De vraag die zich opdringt, is 
of de (toekomstige) juridische verantwoordelijkheid van de provider van hem 
vraagt dat hij het materiaal onmiddellijk verwijdert of de kwestie direct aangeeft bij 
de politie, zodat zij een opsporingsonderzoek kan starten. De vraag die de provi-
ders opwerpen, namelijk of verwijderen of opsporen de prioriteit moet hebben, 
blijft dus vermoedelijk ook met de nieuwe Nederlandse wet actueel. 

De manier waarop invulling wordt gegeven aan deze (voorgestelde) verantwoor-
delijkheid van de providers, is nog niet geheel duidelijk. Het is denkbaar dat, indien 
een provider constateert dat met behulp van zijn dienstverlening kinderpornografie 
wordt verspreid en de provider het gebruikte account kan achterhalen, hij dit zal 
moeten melden aan het OM. In de Telecommunicatiewet is namelijk de mogelijk-
heid gecreeerd om een provider op bevel van het OM te verplichten om (voorzover 
technisch mogelijk) tapvoorzieningen aan te brengen en medewerking te laten ver-
lenen aan een bevoegd gegeven bevel tot aftappen. Volgens de Twentse Jeugd-en-
Zedenrechercheur Vleerbos bellen met name lokale providers de politie als ze mer-
ken dat een klant kinderpornografie verspreidt. Aan de andere kant kan een provi-
der ook de veilige weg kiezen door het strafbare materiaal te verwijderen wanneer 
hij hiervan kennis draagt, omdat de provider anders in overtreding is. Volgens 
Maurice Wessling van provider XS4all reageerden providers op berichten altijd al 
met het verwijderen van kinderporno van hun server. Verzoeken voor het verwij-
deren van berichten uit nieuwsgroepen komen bij hen nauwelijks meer binnen. In 
korte tijd zijn de binaries namelijk toch al verdwenen. Het gevolg van het verwijde-
ren is wel dat de opsporing daarmee wordt gehinderd, omdat met het verwijderen 
van het strafbare materiaal ook de bewijsstukken worden verwijderd. 

Bij de stelling van de providers dat zij geen booaschap hebben aan de boodschap 
omdat zij enkel doorgeefluik zijn, kunnen wel wat vraagtekens worden geplaatst. 
Hun vergelijking met de PTT en videofabrikanten is eenzijdig en getuigt van weinig 
gevoel voor maatschappelijke verhoudingen. Kinderporno tussen twee personen 
uitgewisseld per brief, is wat anders dan kinderporno op een voor iedereen toegan-
kelijke nieuwsgroep. Providers bieden niet enkel punt-tot-puntcommunicatie aan 
maar ook de min of meer vaste sociale structuren, waaronder de bekende ontmoe- 
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tingsplaatsen voor pedofielen. Zo gezien is het begrijpelijk dat in de nieuwe Wet 

Computercriminaliteit wel enige verantwoordelijkheid bij de provider rust. Vrij 

vertaald: hij mag niet willens en wetens de sociale structuren doorgeven, en daar-

mee bestendigen, die te maken hebben met kinderporno. 

Internationale organtsaties 	 • 
Gezien het internationale karakter van kinderpornografie op internet is het niet 

verwonderlijk dat internationale organisaties een rot spelen, of gevraagd worden te 

spelen, in de bestrijding ervan. Ter ondersteuning van opsporingsorganisaties zijn 

er Interpol en Europol. 

Interpol is de oudste van de twee. Het is een mondiaal samenwerkingsverband van 

politieorganisaties op basis van een statuut (geen interstatelijk verdrag). Interpol 

moet helpen bij de informatie-uitwisseling tussen de deelnemende organisaties. Eu-

ropol is een Europees samenwerkingsverband tussen lidstaten van de EU. Ook Eu-

ropol heeft een ondersteunende rol en dus geen zelfstandige opsporingsbevoegd-

heden. De werkterreinen van Interpol en Europol grenzen aan elkaar en overlappen 

wellicht deels, maar gestreefd wordt naar complementariteit. 'Europol moet  facili-

teiten ontwikkelen die niet geboden worden door andere organisaties zoals Interpol 

en de World Custom Council. Zo zal Europol toegevoegde waarde moeten krijgen 

door analyses van gegevens te presenteren die Interpol niet biedt. Europol zal zich, 

de andere kant op geredeneerd, niet gaan bezighouden met de uitwisseling van 

eenvoudige gegevens. Een buitenlands kenteken dat voor een verkeersovertreding 

nodig is, gaat via Interpol, een opsporing en verzoek om uitlevering ook. Het 

blootleggen van een cokelijn is meer Europolwerk.' (Kotteman, 1997).' 

Interpol kwamen we niet tegen in relatie tot de bestrijding van kinderporno, Euro-

pol we!. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Kinkel, vindt dat Europol 

zelfstandig moet speuren naar kinderporno. Zij moet daarvoor meer bevoegdheden 

krijgen. Europol-directeur Storbeck deelt die mening niet. Europol dient voor in-

formatie-uitwisseling tussen de lidstaten, niet voor zelfstandige opsporing. Zij be-

middelt tussen nationale korpsen en dan ook nog alleen.op verzoek. 'Het opsporen 

van kinderpornoverspreiders is een taak van de lidstaten zer, aldus Storbeck. 

Een internationale organisatie die zich actief opstelt ten aanzien van kinderporno-

bestrijding, is Unesco — de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en 

communicatie. Unesco streeft naar een kinderpornovrij internet. Daartoe heeft zij 

een actieplan opgesteld. Unesco pleit om te beginnen voor harmonisatie van wet-

geving, over landsgrenzen heen. Internet is een juridisch vacuum door gebrek aan 

I  Zie ook het themanummer Europol van het Algemeen Politicblad, jrg. 148, nr. 17, 1999. 
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internationale wetgeving en samenwerking. Verder moet volgens Unesco een ma-
flier gevonden worden waarop op internet automatisch gecontroleerd kan worden, 
bijvoorbeeld met behulp van filters en een netwerk van elektronische uitkijkposten. 
De mogelijkheden van filteren zijn echter beperkt want, zo stelt secretaris-generaal 
Mayor van Unesco: 'Het probleem van pedofilie op internet kan niet worden be-
streden door middel van censuur.' Het gaat Unesco om het bewaken van de ethi-
sche grenzen van internet (NRC-webpagina's, 19 en 23 januari 1999). 

Tabel 7.1: hindernissen in de opsporing van kinderporno. 

1. Samenwerkingproblemen 
a. tussen nationale politie-instanties onderling (bij signaleren en aanpakken) 
b. tussen korps en provider (met name bij de aanpak van kinderpomo) 
c. tussen Nederlandse politic en politic in landen waarmee minder frequent contact is 

(Rusland werd als voorbeeld genoemd) 
d. tussen Nederlandse politic en buitenlandse politic meer in het algemeen vanwege 

de (te lange) procedures rond rechtshulpverzoeken en gebrek aan werkafspraken 
2. Bewijsvoerings- / opsporingsproblemen 

a. onduidelijkheid over wanneer sprake is van infiltratie of pseudo-koop 
b. vaststellen dat het om kinderporno gaat (kind jonger is dan zestien jaar, 

geen onschuldig naakt, geen digitaal gemanipuleerd materiaal) 
c. spoor volgen ondanks gebruik van internationale routes 
d achterhalen van de NAW-gegevens van de verdachte (samenwerking tussen politic 

en provider) 
e tijdig veiligstellen van bewijsmateriaal (idem) 
f vaststellen dat de verdachte degene was die de kinderpomo verspreidde 

3. Capaciteitsproblemen 
a. veel capaciteit van de Bureaus Digitale Expertise gaat `verloren' met relatief een-

voudig werk (invoeren van drie-echelonsmodel gaat traag) 
b. zaken zijn erg arbeidsintensief (waardoor vooral proactief werken erbij inschiet) 

4. Kennistekort 
a. gebrek aan kennis over wat wel/geen kinderpomo is (met name bij politic) 
b. gebrek aan kennis over ICT-aspecten (met name bij basispolitie en OM) 

5. Territorialiteitsprobleem 
a. vaststellen in welk land het delict is gepleegd 
b. vaststellen waar in Nederland het delict is gepleegd (welke politieregio's, welk ar-

rondissement?) 
6. Gebrek aan inzicht in internet-netwerken 

a. onduidelijkheid over wat een `netwerk' is en over hoe intemet-pedofielennetwerken 
functioneren 

b. onduidelijkheid over de relatie tussen intemet-netwerken en netwerken oude stip  
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7.4.3 Hindernissen in de opsporing van kinderporno 
Ronduit gunstig voor de opsporing van kinderporno is dat de bestrijding ervan in 

ons land een krachtig maatschappelijk draagvlak heeft. Maar dat wil niet zeggen 

dat de opsporing dus gladjes verloopt. In tabel 7.1 staat een resume van de hinder-

nissen die we tegenkwamen. 

Versleuteling van berichten komt niet naar voren als een actueel probleem. Het 

wordt wel genoemd als probleem voor de toekomst, omdat politiemensen ver-

wachten dat het gebruik van encryptie steeds meer gemeengoed zal worden. Ver-

der wijzen we crop dat jets dergelijks als `gebrek aan bevoegdheden' in het lijstje 

ontbreekt. Geheel verrassend is dat niet. Ten eerste zijn er nogal wat andere punten 

waar verbetering kan worden geboekt, dus het is ook minstens te vroeg om te zeg-

gen dat het aan bevoegdheden ontbreekt. Ten tweede worden binnenkort de wet-

ten Computercriminaliteit II en Bijzondere opsporingsbevoegdheden van kracht, en 

daarmee moeten politie en justitie nog ervaring opdoen. 

7.5 Bestuurlijke mogelijkheden 

Een bestuursrechtelijke interventie gericht op het tegengaan van kinderporno kan 

zijn gericht tot de providers. V66r de inwerkingtreding van de Telecommunicatie-

wet kon iedereen die dat wilde, zijn diensten aanbieden als provider. Ales wat 

daarvoor was vereist, was het aanschaffen van een of meer servers die zijn aange-

sloten op de backbone van internet en het zorgdragen voor voldoende bandwijdte 

(lijncapaciteit voor het transport van data). Enige controle op de personen die der-

gelijke diensten aanbieden, ontbrak. In theorie kon een criminele organisatie dus 

zijn eigen provider oprichten zonder controle van de overheid. In de nieuwe Tele-

communicatiewet (Tw) is voor iedereen die telecommunicatiediensten wil aanbie-

den (spraak- of dataverkeer), een registratie bij de Onafhankelijke Post en Tele-

communicatie Autoriteit (OPTA) vereist. Voor het verkrijgen van een registratie is 

men verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan de OPTA, waaronder ge-

gevens die van belang zijn voor de veiligheid van de staat en de strafrechtelijke 

handhaving van de rechtsorde (artikel 2.1 Tw). Dat betekent dus, dat een aspirant-

provider een zekere `goede staat van dienst' moet hebben, wil hij in aanmerking 

komen voor registratie. Het aanbieden van telecommunicatiediensten zonder regi-

stratie bij de OPTA is een economisch delict en strafbaar gesteld als een misdrijf in 

de Wet op de economische delicten. 

Naast de registratieplicht worden in de Tw aan providers ook andere verplichtin-

gen opgelegd. Zo is een provider verplicht om zijn medewerking te verlenen aan 

een bevoegd gegeven bijzondere last tot het aftappen of opnemen van telecommu-

nicatie die over zijn telecommunicatienetwerken wordt afgewikkeld en het ver- 
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strekken van verkeersgegevens indien dit wordt gevorderd (artikelen 13.2 en 13.4 
Tw, zie ook paragraaf 6.5.3). Deze verplichting tot medewerking aan aftappen of 
opnemen heeft niet alleen betrekking op de provider, maar ook op de technische 
infrastructuur en de diensten die worden aangeboden door de providers. Artikel 
13.1 Tw bepaalt namelijk dat telecommunicatienetwerken en -diensten slechts aan 
gebruikers mogen worden aangeboden indien deze aftapbaar zijn. 

De handhaving van de in de Tw gestelde voorschriften geschiedt niet primair door 
een strafvervolging, hoewel die mogelijkheid (door de gedeeltelijke toepasselijk-
heid van de Wet op de economische delicten) wel is opengehouden. In de Tw wor-
den aan de minister van Verkeer en Waterstaat respectievelijk de OPTA de moge-
lijkheden van het toepassen van bestuursdwang en het opleggen van een bestuurlij-
ke boete gecrederd. Bij overtreding van de voorschriften uit de Tw kan de bestuur-
lijke boete oplopen tot een miljoen gulden, afhankelijk van de ernst en duur van de 
overtreding en de mate waarin de overtreder daarvan een verwijt kan worden ge-
maakt. Overigens vervalt bij een opgelegde boete voor overtreding van een be-
paald voorschrift het recht tot strafvervolging voor datzelfde feit en vice versa. 

De Tw biedt op een aantal punten nog de mogelijkheid om bepaalde zaken nader te 
regelen bij algemene maatregel van bestuur, bijvoorbeeld hoe de providers de in-
formatie beschikbaar moeten houden. Wellicht kunnen via deze weg nadere voor-
waarden worden gesteld aan het verkrijgen van een registratie bij de OPTA, niet 
alleen ten aanzien van providers, maar ook ten aanzien van de technische infra-
structuur. Door een officier van justitie van het Landelijk Bureau Openbaar Minis-
terie is aangegeven dat het wenselijk is dat IP-adressen zijn te herleiden tot indivi-
duele personen en dat IP-adressen iTherhaupt traceerbaar zijn. Verder kan worden 
gedacht aan een controleplicht voor providers ten aanzien van hun abonnees. In de 
Verenigde Staten bestaat een dergelijke registratie- en controleplicht al veel langer, 
ook voor bijvoorbeeld creditcardmaatschappijen. In de aanbevelingen van de LAP 
(International Association of Prosecutors) ten aanzien van internet-gerelateerde 
criminaliteit wordt hiervan ook melding gemaakt. 

Ook kan nog melding worden gemaakt van de `werkafspraken' die zijn gemaakt 
tussen de overheid en de vereniging van internetproviders met betrekking tot de 
verstrekking van NAW-gegevens bij een abonneenummer en andersom. Volgens 
jurisprudentie van de Hoge Raad (zie FIR 8 november 1994, nr. 97 639) is het hui-
dige artikel 125f van het Wetboek van Strafvordering niet toepasselijk op het op-
vragen van tenaamstelling, geheim nummer of adres van de aansluiting waarvan 
verkeersgegevens zijn/worden gevorderd. Dit is aanleiding geweest voor politie en 
justitie om ten behoeve van de verkrijging van deze gegevens afspraken te maken 
met de providers over de mogelijkheden die de Wet persoonsregistraties (Wpr) 
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biedt voor de verkrijging van gegevens. In dringende en gewichtige gevallen (zulks 

te beoordelen door politie en justitie) kunnen door providers onder bepaalde 

voorwaarden de NAW-gegevens van abonnees worden verstrekt teneinde een ge-

rechtelijk vooronderzoek te kunnen starten. Deze werkafspraken lopen vooruit op 

artikel 13.4 Tw, waarin de providers verplicht zijn om bedoelde gegevens te ver-

strekken wanneer daarom wordt verzocht door politie en justitie. 

7.6 Criminaliteitspreventie 

Een veelgenoemde preventiemogelijkheid is het afsluiten van nieuwsgroepen. Pro-

viders kunnen namelijk instellen welke nieuwsgroepen zij wel en welke zij niet aan 

hun klanten doorgeven. Toch is dit enkel een oplossing als het gaat om nieuws-

groepen die wel heel opvallend zijn gericht op het verspreiden van kinderporno. 

Zoals hiervoor duidelijk is geworden, doet zich dat steeds minder voor, kinderpor-

noverspreiders zijn allang uitgeweken naar minder opvallende wegen. Wat dan rest 

is het afsluiten van nieuwsgroepen waar regelmatig of af en toe kinderporno wordt 

uitgewisseld. Dat is een zeer omstreden strategie. Ten eerste druist het volgens 

velen in tegen de vrijheid van meningsuiting. Ten tweede is afsluiten erg onnauw-

keurig. Het haalt ook nuttige informatie weg. Ten derde is het effect beperkt, want 

pedofielen wijken direct uit naar andere nieuwsgroepen, of gebruiken babbelboxen 

en e-mail. Ten vierde kunnen internetters altijd nog een aansluiting op internet ne-

men bij een (buitenlandse) provider die wel alle nieuwsgroepen doorgeeft (en dan 

raken de afsluitende providers hun klanten kwijt). 

We gaan niet in op de kracht van de afzonderfijke argumenten. Alles bijeen geno-

men lijkt afsluiten van nieuwsgroepen een middel dat terughoudend moet worden 

gebruikt en dat we niet moeten zien als het preventiemiddel bij uitstek. Beter fijkt 

het dan om te kijken naar de mogelijkheid om individuele personen af te sluiten van 

interne — of van delen ervan — als zij zich schuldig maken aan overtreding van arti-

kel 240b van het Wetboek van Strafrecht. Individuele uitsluiting past beter bij het 

karakter van onze strafrechtspleging, die immers gebaseerd is op individuele ver-

antwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Voor het realiseren van zo'n (tijdelijke) 

afsluiting kan men denken aan de strafrechtelijke of de bestuurlijke route (zie vori-

ge paragraat). Ms bezwaar tegen zo'n aanpak kan worden aangevoerd dat bepaal-

de personen bij providers te boek komen te staan als pedofiel. 

Dat bezwaar kan worden ondervangen door het aanbod van providers te 

differentieren naar inhoud. Het aanbod is nu gedifferentieerd naar gebruiksintensi-

teit (hoeveel uur toegang per maand). Het aanbod kan ook worden gedifferentieerd 

naar gebruiksmogelijkheden, zodat iemand een abonnement kan krijgen waarbij 

nieuwsgroepen of bepaalde categorieen van nieuwsgroepen zijn uitgesloten. 
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Het beste preventieve effect gaat natuurlijk uit van informele sociale controle. Het 
valt echter niet mee om dat te stimuleren op een medium als internet. Toch kan het 
helpen om in de media regelmatig aandacht te vragen voor het probleem. Het 
meldpunt kinderporno gaat zich meer richten op educatie en voorlichting. Ook de 
overheid zou daaraan kunnen bijdragen. De politie kan haar opsporingssuccessen 
breeduit melden. We denken in dit verband ook aan het verschijnsel dat na de 
Zandvoortse zaak het aantal meldingen van burgers over kinderporno op het inter-
net drastisch toenam (paragraaf 7.2.8). 

Een preventief effect kan uitgaan van het door Quak voorgestelde traceerbaar ma-
ken van alle IP-adressen, zodat in beginsel altijd achterhaald kan worden vanuit 
welke computer boodschappen zijn verzonden. We schrijven 'in beginsel' omdat er 
natuurlijk altijd nieuwsgierige techneuten zijn die zich anonimiteit of een valse 
naam weten te verschaffen. Zolang mensen het gevoel hebben dat zij anoniem en 
ongrijpbaar zijn, zullen zij zich eerder jets strafbaars veroorloven dan dat zij weten 
dat ze traceerbaar zijn. Dit is een van de principes waarop Foucault wees. De poli-
tie maakt daarvan in de echte wereld dankbaar gebruik op snelwegen, waar kente-
kenplaat en flitspaal mensen in het gareel houden — ook zonder filmpje in de came-
ra. Ms Foucault en de verkeerspolitie gelijk hebben, en daar ziet het wel naar uit, is 
het traceerbaar(der) maken van internetgebruikers waarschijnlijk de krachtigste 
maatregel die kan worden doorgevoerd ter bestrijding van kinderpornografie op 
internet. Nog twee opmerkingen ter aanvulling daarop. 

Dat enkele handige techneuten met een vals IP-adres werken, doet aan de 
lcracht van het principe op hoofdlijnen niets af, net zoals een enkeling met een valse 
kentekenplaat het globale effect van flitspalen op de snelweg met ongedaan maakt. 

Gezien het draagvlak in ons land voor het plaatsen van camera's op de 
openbare weg, lijkt ons dat er ook maatschappelijk draagvlak zal zijn voor het tra-
ceerbaarder maken van internetgebruikers. Dat geldt vooral omdat het doe! (het 
bestrijden van kinderporno) op brede steun kan rekenen. Mensen zijn bereid een 
deel van hun privacy (anonimiteit) in te leveren voor een veiliger samenleving (vg!. 
Stol en Van Treeck, 1997). 

Tot slot kan een preventief effect uitgaan van zichtbare politiesurveillance in 
nieuwsgroepen en chatboxen. Of dat werkelijk zo is, zou onderwerp van een prak-
tijkexpertiment moeten zijn, bijvoorbeeld door eerst grondig in kaart te brengen 
wat in een `foute nieuwsgroep' gebeurt en dan te zien welk effect de aanwezigheid 
van politiemensen daar heeft. 
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HOOFDSTUK 8 

Fraude in e-commerce 

8.1 Handel in virtueel gebakken lucht: humor en erger 

Ergens in de oceaan bevindt zich een staatje met de naam Dominion of Melchize-
dek, afgekort DOM. Er is iets bijzonders mee, want het is een virtueel land. De 
vrouw van de bedenker ervan is zittend presidente. Op de plaats waar de staat zich 
zou moeten bevinden, is op slechts vijfhonderd meter onder het oceaanoppervlak 
een bergtop. Meer niet. Het virtuele land bestaat dan ook alleen als internetsite. De 
site toont de vlag van het land en er worden diensten aangeboden. Daarvoor dient 
in harde valuta te worden betaald en niet met DOM-geld. De diensten bestaan uit 
de verkoop van DOM-paspoorten en -rijbewijzen, maar ook kan men tegen beta-

. ling de beschiklcing krijgen over vergunningen, bankgaranties, schuldbewijzen en 
zelfs banklicenties (NRC-Handelsblad, 30 juni 1999). 

Een navolger van het DOM stichtte een koninlcrijk in de Caribbean, genaamd 
Nieuw-Utopia, en wilde via internet voor 350 miljoen dollar aan obligaties verko-
pen. Liefhebbers konden voor 1.500 dollar eigenaar worden van een stukje grond 
in het nieuwe koninkrijk. Op de website schijnen al projectontwikkelaars gerea-
geerd te hebben die het land mee willen helpen ontwikkelen (NRC-Handelsblad, 9 
april 1999). 

En er zijn nog meer creatieve geesten in cyberspace, getuige het volgende bericht 
uit de Volkskrant van 10 augustus 1999. Ten Australisch bedrijf biedt per e-mail 
stukje grond te koop aan op Mars. Voor enkele tientjes kan men eigenaar worden 
van een terreintje "met uitzicht op de bergen".' 

Wie niet alleen op Mars maar ook elders in het universum grootgrondbezitter wil 
worden, kan ook al op interne terecht. Het Amerikaanse bedrijf Lunar Embassy 
biedt percelen aan op onder meer de maan, Mars, Venus en Jupiter (wvvw.lunarem-
bassy.com). Overigens is dat bedrijf geen internet-initiatief. Het bestaat als sinds 
1980. Toen werd de. oprichter ervan naar eigen zeggen eigenaar van de grond op 
de maan. Volgens berichten in de pers doet het bedrijf goede zaken want zo'n 
75.000 Amerikanen, waaronder twee ex-presidenten, hebben al een lap grond op 
de maan gekocht, elk voor zo'n vijftig gulden per persoon. 'En de afzet groeit.' 
Logisch, aldus de initiatiefnemer, want de handel is legaal. Geen enkele wet ver-
biedt particulieren namelijk om maanpercelen te verkopen (de Volkskrant, 12 au-
gustus 1999). Zo'n stuk grond, met certificaat van echtheid, is leuk om zelf te heb- 
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ben of om cadeau te doen, suggereert de verkopende organisatie op haar website. 
Geinteresseerden kunnen betalen met hun creditcard, met een cheque of contant. 

Zijn dergelijke initiatieven humor, fraude, of allebei tegelijk? In ieder geval is het 
niet alleen maar humor. De bedenker van het Dominion of Melchizedek is begin ja-
ren tachtig al eens veroordeeld voor de verkoop van fictieve stukken grond. Later 
volgde een veroordefing tot gevangenisstraf voor witwaspraktijken. Na zijn vrijla-
ting in 1990 richtte hij het DOM op. Ingezetenen' van het DOM hebben de offici-
eel lijkende documenten gebruikt om in de echte wereld leningen aan te vragen. 
Volgens de bedenker en oprichter van het land kan hij echter op dergelijke daden 
van zijn onderdanen niet aangesproken worden. De verkoop van obligaties in 
Nieuw-Utopia werd geblokkeerd. Een federale rechter in Amerika heeft op advies 
van de SEC (de toezichthouder op het beurswezen in de Verenigde Staten) deze 
handel verboden. Volgens de uitspraak van de rechter was de kans van slagen te 
groot om het bedrog te laten doorgaan. In verband met de verkoop van stukken 
grond op Mars stelt de Australische overheid een onderzoek in naar fraude. Lunar 
Embasssy lijkt vooralsnog de dans te ontspringen. Het wachten lijkt ons op de eer-
ste rechtszaak, al is het maar als proefproces. 

Deze voorbeelden geven niet alleen enkele opmerkelijke voorvallen weer, ze ma-
ken ook een belangrijk kenmerk van bedrog duidelijk. Net  als sommige hacks kun-
nen sommige bedriegerijen bij het publiek (heimelijke) gevoelens van bewondering 
of vermaak teweegbrengen. Dat kan gepaard gaan met blaming the victim, 
schaamte bij het slachtoffer en dus een geringe aangiftebereidheid (vgl. Van der 
Vijver, 1993:135-140). le moet natuurlijk niet klagen als vroeg of laat blijkt dat je 
eigendomspapieren voor een maanperceel niet rechtsgeldig blificen. Maar waar ligt 
de grens? En waar ligt de grens in een samenleving die steeds virtueler wordt? 
Misschien mag het grote publiek zich af en toe eens heimelijk verkneukelen om een 
oplichting of fraude, politie en justitie kunnen zich dat niet zomaar permitteren, 
ook niet in cyberspace, en zeker niet in deze periode waarin mensen de grenzen 
van de mogelijkheden in cyberspace verkennen. 

8.2 E-commerce 

8.2.1 Handel via computernetwerken 
Onder e-commerce verstaan we alle handel waarbij voor het kopen van goederen 
of diensten wordt gebruikgemaakt van communicatie via computers en computer-
netwerken, speciaal intemet. Handel per telefoon- of faxnetwerk valt daar dus 
buiten. De meeste handel verloopt overigens nog steeds langs `klassieke' wegen. In 

Europa is e-commerce nog lang niet doorgebroken en verloopt slechts een miniem 
deel van de handel via intemet. Maar intemet neemt in het handelsverkeer wel in 
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belang toe. Volgens een onderzoek van Datamonitor spendeert de westerse inter-
netgebruiker het meeste geld aan 'adult content' (pornografie). De voornamelijk 
Amerikaanse online pornomarkt heeft een omvang van bijna een miljard dollar. 
Verder gaf de westerse gebruiker via internet voor 61 miljoen dollar uit aan spelle-
tjes, voor 25 miljoen aan sport en voor 8 miljoen aan muziek (Webwereld, 25 mei 
1999). De meeste . internettransacties spelen zich overigens niet af tussen consu-
menten en bedrijven maar tussen bedrijven onderling. Het handelsverkeer tussen 
bedrijven vindt behalve via internet ook plaats via intranetwerken. Dit zijn beperkt 
toegankelijke computernetwerken. In 1998 ging in Nederland naar schatting al 
voor 725 miljoen over de elektronische toonbank (NRC-Handelsblad, 24 februari 
1998). Volgens de derde Nationale Internet Monitor van Pro Active en Adformatie 
heeft ruim veertig procent van de Nederlandse internetgebruikers al een product 
via internet gekocht of gebruikgemaakt van een betaalde internetdienst. Van de 
hele Nederlandse bevolking zou echter nog maar vier procent ooit iets op internet 
gekocht hebben. Volgens dit onderzoek ging in 1998 in Nederland voor ongeveer 
442 miljoen over de elektronische toonbank. (Computer Totaal, september 1999). 
Hoe groot de omzet ook precies is: niemand twijfelt eraan dat steeds meer han-
delsverkeer, ook in Nederland, via digitale wegen zal verlopen. 

Er zijn diverse systemen voor het betalen via internet. Op hoofdlijnen gaat het om 
twee groepen: 
— systemen waarbij het (digitale) geld direct van de koper naar de verkoper gaat, 

zonder tussenkomst van derden, zoals bij contant geld het geval is; 
— systemen waarbij geld van eigenaar verandert door tussenkomst van een voor 

beide partijen vertrouwde autoriteit, zoals met betaalkaarten, creditcards en 
cheques. 

KPN-Telecom geeft een overzicht van betaalsystemen voor e-commerce op haar 
internetsite (www.kpn-telecom.n1). We beperken ons hier tot de hoofdzaken. Het 
Nederlands-Amerikaanse bedrijf Digicash heeft het betaalsysteem e-cash ontwik-
keld, dat werkt met `contant digitaal geld'. Consumenten moeten een rekening 
openen bij een bank en daarop geld storten, waarna ze elektronisch geld terug krij-
gen. Dat staat dan op de harde schijf van de computer. Daarvoor moet de klant dan 
wel speciale Digicash software gebruiken. Bij een webwinkel die ook over die 
software beschikt, kan de klant dan via dit systeem betalen. Met dit systeem wordt 
nu wereldwijd geexperimenteerd. De Nederlandse banken zijn, via Interpay, in juni 
1996 begonnen met I-pay. Dat maakt gebruik van het door Digicash ontwikkelde 
systeem. Sinds 1997 is het ook mogelijk om via dit systeem met creditcards te be-
talen. I-pay telde in 1998 zo'n 15.000 geregistreerde gebruikers. 
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Om te betalen met een creditcard via Internet moet de klant zijn naam, kaartnum-
mer en kaart-vervaldatum afgeven. De leverancier kan met die gegevens via de 
creditcardmaatschappij het geld innen. Ms er onverhoopt ten onrechte geld wordt 
afgeschreven, kan de kaarthouder tot zes maanden na de afboeking zonder meer 
het bedrag terugvorderen. Dat is dus een risico voor de creditcardmaatschappijen. 
Die werken dan ook aan de introductie van een betere beveiligingsstandaard, het 
zogenoemde SET-protocol (Secure Electronic Transaction). 

Centraal in SET staat een `digitaal certificaat'. Dat is een soon elektronische versie 
van de plastic creditcard. Het certificaat bevat de gegevens van de creditcardmaat-
schappij, het creditcardnummer, de venialdatum en een digitale handtekening. De-
ze gegevens zijn middels encryptie beveiligd en dus alleen te lezen met een unieke 
sleutel die berust bij de creditcardmaatschappij (kaartuitgever). Betalen via het 
SET-protocol verloopt dan eenvoudig gezegd als volgt: 
zowel consument als verkoper vragen bij een kaartuitgever een cenificaat aan (de 
kaartuitgever kent dus de identiteit van beide partijen); 
— de consument doet een bestelling bij de verkoper en zend hem de versleutelde 

gegevens; 
— de verkoper zend de versleutelde gegevens naar de kaartuitgever; 
— de kaartuitgever bericht de verkoper of de transactie kan worden gesloten. 

Volgens een woordvoerder van Interpay is I-pay inmiddels aangepast aan de SET-
standaard en wordt het nu in Nederland verder ingevoerd. 

8.2.2 Vertrouwen als hasisvoorwaarde 

Net als bij handel in de fysieke wereld vergt handel via elektronische weg dat be-
drijven en consumenten een basaal vertrouwen hebben in elkaar en in de manier 
waarop zij zaken doen. In Nederland is het vertrouwen in elektronische transacties 
(nog) niet echt groot. Daardoor heeft e-commerce zich hier ook nog niet snel ont-
wikkeld. Het Nederlandse bedrijfsleven is voorzichtig met het tegen betaling aan-
bieden van diensten of goederen op internet. Ook de Nederlandse consument lijkt 
nog niet veel vertrouwen te hebben in e-commerce. Bekend zijn de verhalen over 
afschrijvingen die binnenkomen zonder dat de rekeninghouder daarvan iets weet. 
Veel betrokkenen kijken dan ook uit naar de invoering van het SET-protocol. 

Volgens Sonnemans van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) moeten 
internetwinkels om vertrouwen te verdienen ten eerste zorgdragen voor continui-
telt in de beschikbaarheid van een dienst. Dit betekent volgens hem dat zij zich 
moeten beveifigen tegen denial of service-aanvallen door hackers. Verder dienen 
winkels bij transacties te zorgen voor vertrouwelijkheid van de informatie, juiste 
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identificatie en authenticatie l  van de klant en onweerlegbaarheid van de transactie. 
Met name onweerlegbaarheid (niet kunnen ontkennen dat de transactie heeft 
plaatsgevonden) is voor elektronische betalingen van belang. Sonnemans beschrijft 
in een interne NVB-notitie van 10 februari 1999 enkele voorwaarden waaraan vol-
daan moet zijn voor veilige elektronische transacties: 
— de ontvanger van een bericht moet kunnen vaststellen van wie het afkomstig is; 
— de verzender mag de verzending van een bericht niet kunnen ontkennen; 
— betrokkenen moeten kunnen vaststellen dat de integriteit (inhoud) van het be-

richt tijdens het verzenden gehandhaafd blijft; 
— betrokkenen moeten de vertrouwelijkheid van het bericht kunnen bewaken; 
— de ontvanger mag de ontvangst van een bericht niet kunnen ontkennen; 
— betrokkenen moeten bij een berichtenwisseling de juiste berichtvolgorde kunnen 

vaststellen. 

Aan dergelijke voorwaarden is voorlopig nog niet voldaan. Volgens de Koninklijke 
Vereniging van Gerechtsdeurwaarders zijn per e-mail verzonden rekeningen en 
aanmaningen uiteindelijk niet rechtsgeldig. Tegen mensen die zeggen niets ontvan-
gen te hebben, bestaat geen verweer. De aangetekende brief blijft hiervoor dus nog 
het gedigende middel (Tros Radio Online, 16 juli 1999). 

Kenmerk van internet is dat mensen niet snel elkaars identiteit kunnen achterhalen. 
Anonimiteit en gebruik van valse namen lijken bij internet te horen. Voor de be-
trouwbaarheid van het handelsverkeer is dat ongunstig. Een betrouwbare manier 
om elkaars identiteit vast te stellen, is dus van groot belang. Identificatie kan door 
middel van een bezit (bijvoorbeeld sleutel of chipcard), kennis (bijvoorbeeld een 
password) of biometrische eigenschap (bijvoorbeeld een iris- of vingerafdnik). 2  Bi-
ometrische identificatie geldt voor velen als het zekerst maar is ook het kostbaarst. 
Bovendien zijn er, zeker in ons land, emotionele bezwaren. Ook zijn deze geavan-
ceerde technieken niet onfeilbaar. Dat zagen we in het voorbeeld van het apparaat 
voor vingerafdrukherkenning dat eenvoudig gekraakt werd tijdens een hackerscon-
gres (zie paragraaf 6.2.1). 

Een combinatie van beveiligingsmethoden maakt een beveiliging natuurlijk sterker 
- denk bijvoorbeeld aan een verbinding van chipcard met password plus irisher- 
kenning. Maar ook de genoemde nadelen doen zich dan sterker gelden, in ieder ge- 
val de eerste twee (kostbaarheid en emotionele bezwaren). Naarmate een samenge- 

Authenticatie verwijst naar het vaststellen dat iemand de rechthebbende is. 
2  De Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie gaat in haar publicatie over veiligheidsaspecten 
van chipkaarten verder in op elektronische beveiliging en identificatie (SMVP, 1998). 
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stelde beveiligingsmethode ingewikkelder wordt, gaan ook praktische nadelen een 

rol spelen. Beveiliging wordt dan te veeleisend, vooral voor de gebruikers — die nu 

at regelmatig klagen over al die verschillende wachtwoorden en codes die zij moe-

ten onthouden. 

Er zijn bedrijfjes die zich hebben gestort op het afhandelen van internettransacties. 

Voor de koper van materiele zaken ligt het probleem bij het ontvangen van de 

spullen na de betaling. Het probleem voor de verkoper is het ontvangen van het 

geld na het leveren van de goederen. De bedrijfjes helpen de partijen bij het realise-

ren van de transactie. Ze controleren het tegoed van de klant bij een bank of cre-

ditcardmaatschappij. Ms de internetwinkel haar dienst of goed in juiste staat gele-

verd heeft wordt het bedrag van de rekening van de klant afgeschreven. De bijdra-

ge van dergelijke bedrijven is in feite dat zij als derde en onafhankelijke partij het 

eventuele gebrek aan vertrouwen herstellen dat vrager en aanbieder hebben in hun 

handel via internet. 

Dat het met e-commerce niet altijd goed gaat als aanbieder en koper de transactie 

samen tot een goed einde moeten brengen, zagen we in een gastenboek van de 

Nijmeegse virtuele smartshop Amazing Nature, die wordt gerund door ene Henk: 

John Blazermore, USA, february 13, 1999 

made an order about 6 weeks ago henk claims to have sent it., i dont think so. he 

also decided to over charge my credit card by about 100 dollars.. he charches more 

than the advertised price, and he will keep charching ure credit card as much as he 

feels like.. henk is a thief and he will be reported for credit card fraud., thanks hen-

ky for all your lies. 

michael vella, S.A. Australia, february 17, 1999 

henk has had my credit card number for months, he has never over charched me 

for anything. why don't you email henk instead of talking trash about him? i'm su-

re henk will look into the problem. as for not recieving packages — that happens all 

the time, that is the chance we take with customs an repressive laws. 

Ed. USA, february 18, 1999 

i dont know what kind of business hcnk is running.. but he seems lobe a liar with 

panic in his eyes.. he pretends to send orders out.. he over charches you.. and then 

pretends he doesnt know anything about it.. i think this is a scam... i believe he 

does send orders out., but to near by countries including his own (...) 

8.2.3 Ambivalent/es en balansetz 
De voorgaande paragraaf illustreert een belangrijke eigenschap van technologie. 

Technologie is zelden onomstreden. Het is fundamenteel ambivalent. Het brengt 

voordelen en gemakken, en tegelijk nadelen en bedreigingen. Door de geschiedenis 
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heen zien we dat bij alle min of meer grote technologische veranderingen. Oplos-
singen zijn doorgaans niet simpel en niet rationeel te beredeneren (Mumford, 1934; 
Pieterson e.a., 1984). 

Bij internet en e-commerce is dat niet anders, zo illustreert onder meer de Ameri-
kaanse McKinsey-adviseur Hagel, expert op het gebied van elektronische handel. 
Ook volgens hem hebben consumenten en bedrijven behoefte aan betrouwbaarheid, 
willen ze aan handel via internet beginnen. Niet alleen bescherming tegen bedrog 
maar ook het beschermen van misbruik van persoonsgegevens vinden internetge-
bruikers belangrijk (net als burgers in het algemeen). Vandaar de terughoudend-
heid. Hiertegenover staat echter volgens hem het gemak dat nieuwe technologie 
oplevert. Dit laatste, zo signaleert Hagel, lijkt nu in de samenleving de doorslag te 
geven: ondanks alle negatieve berichten in de media over criminaliteit en internet, 
nemen steeds meer burgers een aansluiting (de Volkskrant, 11 mei 1999). 

We zagen dat ook beveiliging ambivalente gevoelens oproept. Zonder beveiliging 
willen mensen liever niet via elektronische weg zaken doen, niet over internet en 
niet per chipkaart. Tegelijk roepen intense beveiligingstechnieken op hun beurt ook 
weer onprettige gevoelens op. Daarom kan beveiliging nooit absoluut zijn. 

Zo zien we dat niet alleen technische en economische maar ook — en misschien wet 
vooral — gevoelsmatige dimensies grenzen stellen aan wat in e-commerce en bevei-
liging haalbaar is, juist omdat nieuwe technologie altijd tot tegenstrijdige gevoelens 
in de samenleving leidt. Het gaat erom, aldus de SMVP, een beveiligingsniveau te 
handhaven waarbij het basale vertrouwen van mensen in het handelsverkeer niet 
wordt geschaad. Neiligheid is een afweging tussen het gewenste, het mogelijke en 
het betaalbare.' (SMVP, 1998:34). Daarmee is in feite ook gezegd dat fraude in 
onze samenleving nooit helemaal is uit te sluiten. Het gaat erom maatschappelijke 
balansen te bewaren, ook op internet. 

8.3 Aard en ernst van fraude in e-commerce 

8.3.1 Fraude en strafbaarstelling 
Fraude wordt als zodanig niet in het Wetboek van Strafrecht benoemd. Volgens de 
Van Dale betekent fraude: bedrog in administratie, geldelijk beheer of samenstel-
ling van waren. Zo gezien is winstbejag geen noodzakelijk onderdeel van fraude, 
maar bij fraude in e-commerce is dat eigenlijk steeds wel het geval. Vaak noemen 
mensen fraude in een adem met oplichting, maar er is wet onderscheid. Bij oplich-
ting staat centraal dat de dader het slachtoffer door misleiding beweegt tot 'het af-
geven van enig goed of het aangaan of tenietdoen van een schuld'. Fraude plegen 
kan ook zonder dat het slachtoffer wordt bewogen mee te werken. Bij fraude is 
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meestal sprake van een of meerdere van de volgende strafbepalingen: diefstal (art. 
310 Wetboek van Strafrecht), verduistering (art. 321), oplichting (art. 326), vals-
heid in geschrifte (art. 225) of heling (art. 416). Bij fraude in e-commerce is daar-
naast ook nogal eens sprake van computervredebreuk (art. 138a). 

Wij volgen de definitie die de Van Dale geeft, met then verstande dat het moet 
gaan om bedrog met winstbejag. De nadruk bij fraude in e-commerce ligt al snel op 
bedrog in administratie en geldelijk beheer, maar ook via Internet kan een consu-
ment te maken krijgen met bedrog in de samenstelling van waren: als na de betaling 
niet het afgesproken goed maar wat anders wordt geleverd bijvoorbeeld. De defi-
nitie uit de Van Dale is voor sommigen misschien een wat brede invulling van het 
begrip fraude. We willen ons in deze verkennende studie echter niet te snel beper-
ken. Bovendien sluit de definitie goed aan bij wat de doorsnee intemetgebruiker 
onder fraude verstaat, zo bleek gaande ons onderzoek. 

8.3.2 Fraude als virtueel vergrdp 
In hoofdstuk 1 bespraken we dat internet het mensen op sommige manieren ge-
makkelijker maakt regels te overtreden. We bespraken de complexiteit van relatie-
netwerken die mensen dankzij moderne communicatietechnieken kunnen onder-
houden, plus de daarmee gepaard gaande toename in anonimiteit, en waarom door 
deze ontwikkeling het uitoefenen van sociale controle lastiger wordt. Dat geldt 
zowel voor het uitoefenen van informele sociale controle tussen burgers onderling 
als voor het uitoefenen van formele sociale controle door overheidsinstanties. 

De Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP) schrijft in haar rapporten 
over internetfraude dat internet extra risico's voor misbruik met zich meebrengt 
voor het betalingsverkeer. De SMVP noemt drie oorzaken. Ten eerste is het door 
de massaliteit van het gebruik relatief eenvoudig anoniem te blijven. Ten tweede 
heeft het internet een open structuur die zonder controlerend of regulerend orgaan 
functioneert. Ten derde is het voor landen moeilijk om hun rechtsmacht uit te oefe-
nen door het wereldomspannende karakter van intemet (SMVP, 1999). De SMVP 
wijst aldus op de grotere anonimiteit en het (daardoor) lastiger worden van zowel 
nationale als internationale formele sociale controle als internet-gerelateerde facto-
ren die een toename van fraude in de hand zouden kunnen werken. 

Net als bij de aanpak van kinderporno speelt de internationale component een be-
langrijke rol. In paragraaf 8.1 maakten we kennis met het fictieve staatje Dominion 
of Melchizedek. Daar verkocht een fictieve overheid vergunningen en verloven, die 
— naar verluidt — door `DOM-onderdanen' werden gebruikt voor het plegen van 
weer ander bedrog. Voor opsporingsinstanties is het onduidelijk wie dergelijke za-
ken van internationaal geconstrueerd bedrog oppakt en onder welke jurisdictie zij 
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vallen (NRC-Handelsblad, 30 juni 1999). De kracht van internet is dat mensen op 
grote fysieke afstand toch met elkaar in contact lcunnen komen en dat vrager en 
aanbieder van waar ook ter wereld elkaar kunnen vinden. Deze kracht is tevens de 
zwakte. De normen en waarden van het eigen land zijn niet altijd in andere landen 
afdwingbaar en het is moeilijk de identiteit van een ander vast te stellen. Wat als 
iemand betaalde goederen niet aflevert of als iemand niet voor geleverde goederen 
betaalt? Welk recht geldt? Waar aangifte te doen? Waar wordt vervolgd? De zoge-
noemde deterritorialisering waarbij actor, handeling en gevolg zich niet meer in een 
nationaal rechtsregime bevinden, maakt de handhaving van regels (formele sociale 
controle) er niet gemakkelijker op (WRR, 1998). 

Rubin (1995) beschrijft enkele factoren die internet extra aantrekkelijk maken voor 
het plegen van delicten: 
— potentiele daders menen dat de pakkans laag is; 
— internet biedt de potentiele dader privacy en anonimiteit; 
— schade is veelal immaterieel en voor de potentiele dader zijn gevolgen minder 

zichtbaar (hetgeen de drempel verlaagt); 
— de technologische uitdaging geeft voldoening; 
— via internet bereikt een dader meer potentiele slachtoffers; 
— met beperkte middelen kan een dader veel schade aanrichten; 
— internet heeft een internationale dimensie waardoor vervolging moeilijk is. 

Naast factoren die te maken hebben met anonimiteit en hindernissen in formele so-
ciale controle, zien we hier ook factoren die te maken hebben met de psychologie 
van de dader: laag inschatten van de pakkans, de gevolgen als niet ernstig beoor-
delen en voldoening vinden in het plegen van de fraude vanwege de technologische 
uitdaging. Bij dat laatste gaan de gedachten al snel uit naar het hoofdstuk over 
hackers, waarin we zagen dat er inderdaad tal van mensen zijn aangetrokken tot 
het oplossen van technologische problemen die zij zichzelf stellen. Er is we) een 
belangrijk onderscheid met hacken, want echte hackers zeggen juist niet uit winst-
bejag te handelen maar uit ideele of sportieve motieven. Na te gaan of de psycho-
logische verklaringen voor fraude in e-commerce hout snijden, gaat het bestek van 
deze studie echter te buiten. 

Overigens is het niet zo dat internet alleen maar in verband wordt gebracht met een 
toename in fraude. Ook wordt gewezen op de mogelijkheden die e-commerce biedt 
om transacties extra te beveiligen. Volgens Sonnemans van de Nederlandse Vere-
niging van Banken is handel via internet weliswaar nu nog relatief onveilig maar 
daartegenover staat dat nieuwe digitale technieken het betalingsverkeer juist weer 
veiliger kunnen maken. Hij meent dan ook, en naar onze mening terecht, dat niet 
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nu al kan worden gezegd dat door e-commerce de totale hoeveelheid fraude in 

onze samenleving toeneemt. Wel zorgt het voor verschuivingen en daardoor stelt 

het de opsporing en vervolging van fraude voor nieuwe uitdagingen. 

Een van de verschuivingen zal dan zijn dat de mate waarin fraude in e-commerce 

voorkomt, toeneemt — simpelweg omdat steeds meer handel via computemetwer-

ken gaat lopen. De meeste fraude, ook die met creditcards, vindt momenteel nog 

steeds plaats buiten cyberspace. Maar fraude in e-commerce rukt op. In 1995 be-

trof de fraude met creditcards op internet volgens Visa enkele tienduizenden gul-

dens per week, dus zo'n een tot twee miljoen op jaarbasis (Marketing Data, 14 juni 

1995). PriceWaterhouse (www.pwcglobal.com ) schat dat de omvang van internet-

fraude wereldwijd in enkele jaren van vrijwel nihil is gegroeid naar zo'h 33 miljard 

dollar in 1999. Visa Card Services in Amsterdam meldt dat de helft van de klachten 

over betalingen met creditcards gaat over handel via intemet, terwijl de omvang 

van die handel ongeveer een procent is van de totale Visa-omzet in Europa (1.450 

miljoen in 1998). De omvang van de fraude wil Visa niet bekendmaken. (de Volks-

krant, 23 april 1999). Het aantal klachten over internetfraude bij het Britse 'Serious 

Fraud Office' steeg van 1.280 in het jaar 1997 tot 77.000 in 1998 (NRC-Handels-

blad, 30 juni 1999) Het Amerikaanse Internet Fraud Watch van de consumentenor-

ganisatie National Consumer League (www.fraud.org ) zegt dat de klachten over 

internetfraude van 1997 naar 1998 met zeshonderd procent zijn gestegen. Een be-

langrijke stijger is fraude bij intemetveilingen. Klachten daarover maakten in 1997 

nog 26 procent van alle klachten uit, in 1998 was dat gestegen naar 68 procent. In 

vrijwel alle fraudegevallen (93 procent) werd overigetis niet via elektronische weg 

betaald maar met bijvoorbeeld cheques, overschrijvingsformulieren, baargeld of 

een verhoogd telefoontarief 

De FBI en het particuliere Computer Security Institute (CSI) ondervragen sinds 

1996 jaarlijks veffigheidschefs uit de particuliere en overheidssector 

(www.gosci.com). In 1997 deden 520 organisaties mee aan het onderzoek. Daar-

van had 64 procent dat jaar een `beveiligingsincidene meegemaakt; volgens het 

CSI een dramatische stijging van zestien procent ten opzichte van het jaar daar-

voor. In de helft van alle incidenten was de bron van het kwaad het Internet (NRC-

webpagina's, 2 mei 1998). 

Ook al weten we niet of de totale schade door fraude in onze samenleving toe-

neemt als gevolg van de voortschrijdende digitalisering, zeker is wel dat fraude 

zich steeds vaker zal voordoen als digitaal delict 

Het probleem met fraude rond intemetveiligingen neemt ook volgens het Amerikaanse 
Webguardian sne1 toe (www.webguardian.com ). 

130 



8.3.3 Hoe fi-audeurs frauderen 
Virtuele fraude heeft overeenkomsten met reeds bestaande vormen van fraude. 
Ook digitale fraudeurs maken nogal eens gebruik van de onoplettendheid of on-
wetendheid van hun slachtoffers. Toch is niet in alle gevallen het slachtoffer veel 
aan te rekenen. Soms gaat de fraudeur sluw en onopvallend te werk, gebruikma-
kend van zijn specialistische kennis van computerapparatuur. 

Internetfraude, zeker die waarvan burgers het slachtoffers zijn, gaat niet zelden om 
misbruik van creditcards. Wie per telefoon, fax of internet een bestelling wil doen, 
moet daarvoor zijn naam opgeven plus het bijbehorende creditcardnummer en de 
vervaldatum van de kaart. De New Scientist Planet Science van 9 januari 1999 be-
steed een artikel aan creditcardfraude en brengt naar voren dat het bij zowel win-
keliers als financiele instellingen nogal eens ontbreekt •aan controle op de juiste 
(combinatie van) gegevens, vooral als het gaat om kleinere bedragen.' Wie wil 
frauderen met creditcards, verschaft zich dus gegevens van een ander en koopt 
vervolgens met die gegevens goederen of diensten. Soms gaat het de fraudeur om 
de goederen of diensten zelf. Die int hij dan en de rekening komt terecht bij het 
slachtoffer. Soms incasseert de fraudeur juist de betaling, door met de creditcard 
diensten te kopen bij een (internet)bedrijf waarvan hij zelf de winst opstrijkt. In 
beide gevallen is het voor de fraudeur niet alleen de kunst om aan de creditcardge-
gevens te komen maar ook om de buit te incasseren en toch onbekend te blijven — 
ondanks dat aan hem goederen of diensten zijn geleverd of ondanks dat betalingen 
zijn gedaan aan een bedrijfje waarmee hij verbonden is. 

We kwamen in ons onderzoek diverse methoden tegen die fraudeurs gebruiken om 
aan creditcardgegevens te komen. De eerste is het ouderwets misleiden van mensen 
en hen ertoe overhalen de gegevens te vertellen. Een 60-jarige man lichtte bijvoor-
beeld acht vrouwen voor in totaal 63 duizend dollar op door zich op een chatbox 
voor te doen als een goed uitziende, succesvol persoon. De vrouwen geloofden 
hem en gaven volgens het bericht de gegevens van hun creditcard (Washington 
Times, 13 mei 1999). Behalve financi0e schade laat fraude dus, net als andere de-
licten, vaak ook emotionele schade achter. 

De tweede methode is dat fraudeurs in het internetverkeer met behulp van sniffers 
creditcardgegevens onderscheppen. Hierbij verlaten de criminelen zich meer op de 
techniek dan bij de vorige methode. Ze hebben dan vaardigheden nodig die we eer-
der ook aantroffen bij hackers. Die gebniiken ook sniffers, maar dan om wacht-
woorden te onderscheppen. Om creditcardgegevens uit het berichtenverkeer te 

I  Dit verwijt zijn we niet tegengekomen specifiek voor de Nederlandse situatie, waaruit we con-
cluderen dat dit hier in ieder geval geen hot issue is. 
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lichten, is de sniffer geprogrammeerd om zestiencijferige nummers waarin spaties 

voorkomen te herkennen. Eerst wordt bijvoorbeeld een intemetsite van een bedrijf 

gehackt, waarna de hacker-fraudeur de sniffer plaatst en later terugkomt om de 

buit (de lijst met creditcardgegevens) op te halen. 

De derde methode is dat creditcardgegevens met behulp van software worden ge-

genereerd. De computer probeert dan willekeurige getallen uit. Dat is een gokje, 

want je weet niet op voorhand of het gegenereerde nummer ook echt bestaat. Bo-

vendien is alleen een creditcardnummer ofticieel niet genoeg om aankopen te kun-

nen doen. Niettemin schijnt deze methode wet succes te hebben (ofwel omdat de 

fraudeurs de ontbrekende gegevens erbij zoeken/verzinnen ofwel omdat niet altijd 

door alle betrokkenen goed wordt gecontroleerd of de gegevens wel compleet en 

correct zijn). 

De vierde methode is het foppen van een consument door deze op een internetpa-

gina die lijkt op de pagina van een betrouwbaar bedrijf, ertoe te bewegen de credit-

cardgegevens te verstrekken. Dat lijkt op het aannemen van een valse hoedanig-

heid. Het lijkt ook op een andere truuk uit de fysieke wereld. Ook daar zijn name-

lijk voorbeelden bekend van nepbetaalautomaten die voor echte gehangen werden 

om op deze wijze kaarten en kaartgegevens te stelen. 

In 1997 krijgen duizenden klanten van de Yahoo e-maildienst een gratis 

modem aangeboden, op voorwaarde dat ze hun creditcardnummer invullen om de 

vijf dollar transportkosten te betalen. De aanbieders stellen zich voor als Yahoo-

management en gebruikten 'contest-winnerAyahoo.com' als officieel lijkend adres. 

Zo'n honderd mensen sturen hun creditcardgegevens in. Het blijkt om een fraude 

te gaan (MKB Internet Marketing Gids, 10 februari 1998). 

In 1998 laat de redactie van Computer Idee zien hoe van klanten van de 

Rabobank digipas-gegevens kunnen worden gestolen via een vervalste Rabosite. 

De redactie wil hiermee demonstreren dat bankieren via internet onveilig is (NRC-

Handelsblad, 20 mei 1998). 

De vijfde methode is gewoon een internetbedrijfje te beginnen en mensen lets te 

verkopen waarvoor zij moeten betalen met een creditcard. Wanneer de creditcard-

gegevens binnen zijn, kunnen die vervolgens worden gebruikt voor het plegen van 

fraude Hier hebben we het dus over de malafide internetbedriffies waartegen op 

Internet zo vaak gewaarschuwd worth. Het kan dan gaan om een bedriffie dat spe-

ciaal is opgezet als dekmantel voor het plegen van fraude (front store) of om een 

echt bedriffie waar het plegen van fraude als een aardige bijverdienste wordt ge-

zien. De citaten die we presenteerden aan het eind van paragraaf 8.2.2, over de 

virtuele smartshop uit Nijmegen, doen denken aan deze laatste situatie. 
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Fraude met smartcards gebeurt ook door kaarten te vervalsen. Dat is bewerkelijker 
dan fraude met enkel de creditcardgegevens want nu moet men een kaart bemach-
tigen en kraken en de gegevens erop wijzigen of een kaart geheel namaken (dus 
zowel de hard- als softwarecomponent). In mei 1998 heeft de Duitse politie een 
aantal Nederlanders aangehouden voor het illegaal opwaarderen van telefoonkaar-
ten van de Deutsche Telekom. De schade wordt geschat op 66 miljoen gulden. De 
fraudeurs kochten gebruikte kaarten op, bij duizenden tegelijk. Deze handel was zo 
omvangrijk dat het de prijs van gebruikte kaarten opdreef van zeven cent naar meer 
dan een gulden per stuk. De fraudeurs voorzagen de lege kaarten van een nieuw 
saldo en verkochten ze voor iets minder dan de oorspronkelijke prijs. (Haagsche 
Courant, 18 mei 1998). Volgens het blad Wired van 2 april 1999 kent Deutsche 
Telekom al sinds de introductie van telefoonkaarten beveiligingsmoeilijkheden. De 
Nederlandse criminelen zouden van bekende tekortkomingen daarin, hebben ge-
bruikgemaakt. Een Duitse specialist vertelde Wired dat de daders geen onderlegde 
hackers waren maar kleine criminelen die de kennis waarschijnlijk ergens gekocht 
hadden. 

PTT-Telecom heeft ook te maken (gehad) met fraudeurs die telefoonkaar-
ten vervalsen. De chips op de kaarten worden aangepast zodat er onbeperkt mee 
gebeld kan worden. Volgens PTT-Telecom komt dit enkele keren per jaar voor. 
Het bedrijf wil niet zeggen wat de schade is. Zodra zich een geval voordoet, past 
zij de Telecom-software aan zodat de kaarten niet meer bruikbaar zijn. 'Het is een 
wedstrijd met PTT-Telecom wie het snelst het systeem aanpast.' Het bedrijf lost 
het zelf op en heeft justitie, ondanks de herhaalde fraudes, nog niet ingeschakeld 
(NRC-Handelsblad, 22 april 1997; Financieel Dagblad, 23 april 1997). 

Ook elektronische parkeerkaarten worden gekraakt en bijvoorbeeld via in-
ternet aangeboden. In januari 1999 bleek dat op een Amerikaans internetadres een 
elektronische Amsterdamse parkeerkaart aangeboden werd. Op de goedverzorgde 
Nederlandstalige website werd een chipkaart aangeboden voor eenmalig 750 gul-
den. Normaal kost zo'n kaart 200 gulden en dient hij telkens opgeladen te worden. 
De gekraakte kaart zou volgens de website altijd een waarde van 100 gulden blij-
ven aangeven. Op de website staat in een disclaimer vermeld dat de kaart alleen 
voor onderzoeksdoeleinden bedoeld is en dat misbniik wordt bestraft. De fabrikant 
wijst alle aansprakelijkheid bij misbruik af (WebWereld, 18 januari 1999). Volgens 
internetjournaliste Klaver bloeit met name vanuit Oost-Europa de handel in verval-
ste telefoonkaarten en kaarten voor pay-tv systemen. (En misschien, zo voegen wij 
er aan toe, is de fraude soms ook wel dat de koper eerst moet betalen en dan niets 
ontvangt.) 

Dit jaar is in ons land een Aziatische bende opgerold die op grote schaal 
fraude pleegde met creditcards. Medewerkers van enkele Chinese restaurants kopi-
eerden met een speciaal elektronisch apparaat de gegevens van creditcards van 
klanten. De gekopieerde gegevens stuurden ze via internet naar mededaders in 
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Azle, waar ze vervolgens op namaakkaarten zijn gezet. In verschillende landen zijn 
luxe aankopen met de valse kaarten verricht. 'Visa en Eurocard kwamen het mis-
daadsyndicaat in augustus 1997 op het spoor. Hun fraude-detectiesystemen signa-
leerden een opvallende stijging van het gebruik van valse kaarten. Het systeem 
ontdekte bijvoorbeeld dat een Nederlandse kaarthouder op dezelfde dag met zijn 
creditcard in Amstelveen een jeans aanschafte en in Honk Kong juwelen kocht.', 
aldus De Telegraaf van 19 juni 1999. Ook meldt deze krant dat Visa, American 
Express, Diners Club en Eurocard honderden Nederlandse klanten schadeloos heb-
ben gesteld voor onterechte afschrijvingen. 

Een andere methode voor het plegen Van bedrog die wat meer techniscli inzicht 
vergt, is gebaseerd op het gebruik van een Trojaans paard. Op een website doet de 
bedrieger een aanbod. Onderdeel ervan is dat de klant een programma moet 
downloaden, bijvoorbeeld omdat met dat programma de foto's van een pornosite 
kunnen worden bekeken. In het programma dat de gebruiker binnenhaalt, zit een 
ander programmaatje verscholen. Dat verbindt de telefoonlijn van de gebruiker 
door met een telefoonnummer waarvoor fors moet worden betaald. Enkele keren 
kwamen we het voorbeeld tegen van fraudeurs die telefoonlijnen doorschakelden 
naar een betaalnummer in Moldavie. 

Internethandel speelt zich met name af in de Verenigde Staten. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat met name op Amerikaanse websites veel informatie en voorbeel-
den te vinden zijn over fraude en bedrog. De MICI3 Internet Marketing Gids pre-
senteert de topvijf van bedrog volgens het Amerikaanse National Fraud Informa-
tion Center. Die Amerikaanse topvijf ziet er voor 1998 als volgt uit: 
— rekeningen sturen voor telecomdiensten die nooit besteld zijn; 
— ongewenst aansluiten van een telefoon bij een nieuwe telecomprovider; 
— voorafbetaling vragen voor leningen die nooit worden verstrekt; 
— loterijen organiseren zonder prijzen uit te betalen; 
— inschrijfgeld vragen voor thuiswerk dat niet komt. 

Ms toelichting op de lijst staat dat de eerste twee scams typisch zijn voor de ma-
nier waarop in de Verenigde Staten de telecommarkt in elkaar steekt. De andere 
vormen van bedrog zijn klassieke, universele technieken van oplichters: mensen 
jets moois voorspiegelen en daarvoor een vooruitbetaling vragen. Net  als bij hac-
ken zien we dat eenvoudige, klassieke trucs het goed bhjven doen. Ondanks de 
vele waarschuwingen en schrikverhalen blijken burgers de voorgespiegelde voor-
delen nogal eens belangrijker te vinden dan het mogelijke gevaar van fraude. Daar-
van maken fraudeurs ook gebruik wanneer zij mensen bedotten met kettingbrieven 
(waarbij je geld moet storten en daarna mag hopen dat je ook geld krijgt van ande-
ren die meedoen) of met investeringsvoorstellen. 
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Van een heel ander principe maken fraudeurs gebruik die via internet geruchten 
verspreiden die invloed hebben op de beurswaarde van bepaalde aandelen. Wan-
neer de waarde door het gerucht daalt, koopt de bedrieger aandelen. Stijgt de 
waarde daarna weer omdat het gerucht als gerucht is ontmaskerd, dan verkoopt hij 
weer en strijkt de winst op. 

In december 1998 wordt een internetgerucht over een op handen zijnde 
overname van Chevron door Shell in zowel Nederland als de Verenigde Staten in 
kranten overgenomen. De beurskoers van Chevron steeg op Wallstreet met 4,5 en 
op het Damrak met zes procent (Intermediair, 24 december 1998) Het gerucht is 
verspreid door een bedrijf dat zich voordeed als beleggingsadviesbureau. De web-
site van waaruit het bericht is gelanceerd, is kort na de koersstijgingen verdwenen, 
zonder sporen na te laten. Volgens de pers heeft de site-eigenaar vermoedelijk een 
flinke winst geincasseerd. De perfecte internetmisdaad, hoewel ... in Nederland is 
geen sprake van een strafbaar feit, want geruchten verspreiden mag (de Volks-
krant, 18 december 1998). 

In 1998 is ook de webpagina van het financiele persbureau Bloomberg na-
gemaakt en op internet geplaatst. Op de nagemaakte site stond het bericht dat een 
bepaald bedrijf zou worden overgenomen. De koers van dat bedrijf explodeerde in 
enkele minuten met dertig procent en de bedrieger verzilverde zijn aandelen. Toen 
uitkwam dat het bericht vals was, zalcte de koers van het bedrijf weer (NRC-
Handelsblad, 30 juni 1999). • 

Verder kent Nederland nog het incident met Speurneus 007, die in de inter-
net-beursbabbelbox Guru berichten schreef dat KL,M tegenvallende resultaten zou 
gaan publiceren. Welke invloed deze roddel op de beurskoers van KLM heeft ge-
had is onbekend. De beurs heeft zich van de babbelbox gedistantieerd (Het Finan-
cieele Dagblad, 29 juli 1999). 

Weer een andere fraudemethode is het wijzigen van digitale gegevens waardoor de 
fraudeur voordeel behaalt. In een dergelijke zaak zijn in Los Angeles twee jongens 
veroordeeld voor fraude middels hacken. Ms radiostations een prijs uitloofden 
voor een bepaalde beller, zorgden zij door het manipuleren van gegevens dat zij die 
beller waren en wonnen op deze wijze de prijs. Behalve twee Porsches wonnen ze 
op deze wijze ook veel geld. 

Een ander voorbeeld dat we tegenkwamen, is het manipuleren van gege-
yens op salaris- of ov.  erschrijvingsdiskettes, waarna, als de betaling via digitale weg 
wordt uitgevoerd, door de dader (exira hoge) bedragen worden geincasseerd. In de 
zomer van 1999 houdt de politie in de vier grote steden ongeveer twintig mensen 
aan die ervan worden verdacht enkele miljoenen guldens te hebben buitgemaalct 
door salarisdiskettes te onderscheppen en daarin gegevens te wijzigen. Interpay, 
die de diskettes ontvangt en verwerkt, en verschillende banken hebben extra maat- 
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regelen aangekondigd ter beveiliging van de diskettes en het vervoer ervan (NRC-
Handelsblad, 5 augustus 1999) 

Een bekende vorm van digitate fraude is belastingfraude. Dat is door internet voor 
met name consumenten eenvoudiger en vanzelfsprekender geworden (SMVP, 
1999). De werkwijze is eenvoudig. Men bestelt goederen of diensten in een ander 
land en betaalt daarover niet de in Nederland verschuldigde lasten. Goederen die-
nen fysiek de grens overgebracht te worden, zodat nog enige controle mogelijk is 
en invcierrechten lcunnen worden geheven. Bij diensten die via interne worden ge-
leverd, is controle en handhaving lastiger. 

Sommige fraudes in e-commerce spelen zich deels in de fysieke wereld en deels op 
intemet af. Creditcardgegevens kunnen bijvoorbeeld worden ontvreemd zonder 
gebruik te maken van intemet — waarbij daarna wel weer van internet gebruik ge-
maakt kan worden om de buit te verzilveren 

In 1998 pleegden criminelen een fraude met zeker zesduizend bedrijfscreditcards 
van American Express. De kaartgegevens zijn niet via internet onderschept omdat 
er geen zesduizend bedrijven zijn die zo'n kaart op Internet gebruiken. Onbekend is 
hoe de daders dan wel aan de gegevens lcwamen. Wel werd intemet gebruikt om 
geld af te schrijven van de kaartsaldo's. De fraudeurs deden aankopen bij een eigen 
webwinkel, waama het geld weer werd doorgesluisd naar andere bedrijfjes (Planet 
Multimedia, 2 juni 1998). 

Het LAT heeft in 1998 twee Nederlandse mannen gearresteerd die met gestolen 
creditcardgegevens spullen bij een Belgische internetwinkel bestelden. Die winkel 
hadden ze zelf voor dit doe! opgericht. Een van de mannen had bij IBM gewerkt en 
had daar de hand weten te leggen op een omvangrijk bestand met duizenden cre-
ditcardgegevens. Om de kaarten te gelde te maken, richtten ze een intemetwinkel 
voor computeraccessoires op. Vervolgens plaatsten ze met de creditcardgegevens 
in enkele weken tijd ruim 4.400 bestellingen, voor een totale waarde van zestien 
miljoen gulden. De fraude werd ontdekt omdat de Belgische onderneming die de 
orders voor de fraudeurs zou incasseren, argwaan kreeg vanwege het enorme suc-
ces van de webwinkel en aangifte deed. Uiteindelijk is geen van de creditcardhou-
ders gedupeerd (Telegraaf-i, 12 augustus 1998). 

Tabel 8.1 geeft een overzicht van de fraudemethoden die we hiervoor bespraken. 
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Tabel 8.1: methoden die worden gebruikt voor fraude in e-commerce. 

1. Creditcardgegevens achterhalen 
a. met een smoes vragen aan kaarteigenaar 
b. onderscheppen met een sniffer 

c. genereren (ad random) 
d. pagina van een betrouwbaar bedrijf vervalsen en lclanten' gegevens vragen 
e. (malafide) bedrijfie oprichten en gegevens van klanten misbruiken 
f. kopieren met een Smartcard Reader Writer 
g. op andere wijze in de echte wereld gegevens ontfutselen en digitaal misbruiken 

2. Card vervalsen 
a. echte kaart kraken en (eventueel) wijzigen 
b. gegevens van echte kaart achterhalen en kaart geheel namalcen 

3. •Trojaans paard bijvoorbeeld een betaalnummer laten bellen 
4. Klassieke oplichting: iets beloven en niet (geheel) nakomen 
5. Beinvloeden van koersen door geruchten 
6. Digitale gegevens wijzigen (bijvoorbeeld in betaalopdrachten) 
7. lets bestellen in het buitenland en de belasting erop ontduiken  

Ook voor dit overzicht geldt dat het geen limitatieve opsomming is van criminele 
strategieen. Het dient om de gedachte te vormen. Soms komt van een fraude filet 
uit hoe de fraudeurs het voor elkaar kregen. Zo wordt in de zomer van 1999 van 
een Amsterdammer 63.000 gulden van zijn rekening afgeschreven via Girotel, ter-
wijl deze man zo'n aansluiting niet eens heeft. Slachtoffer en Postbank zeggen bei-
den niet te weten hoe dit kan. De bank heeft het bedrag teruggestort (NRC-
Handelsblad, 20 juli 1999). 

In het voorbeeld met de ex-IBM-medewerkers zien we een internationale compo-
nent. Dat is niet zo vreemd. Het lijkt erop dat fraudeurs meer durven wagen bij 
grensoverschrijdende transacties. Volgens Van Doom, hoofd Risicobeheersing van 
Visa, bestaan namelijk over transacties tussen Nederlandse consumenten en Ne-
derlandse winkeliers weinig klachten. De meeste klachten bij Visa komen van Ne-
derlandse klanten die betalingen deden aan buitenlandse leveranciers en van Ne-
derlandse leveranciers die moeilijkheden hebben met betalingen met buitenlandse 
creditcards. Bij handel in diensten is het een groter probleem te achterhalen wie de 
klant is dan bij de handel in goederen. Ms goederen moeten worden afgeleverd, is 
immers altijd een afleveradres van een persoon of instelling nodig, en die bieden 
aanknopingspunten voor controle. Er zijn dan ook vooral veel klachten bij gebruik 
van creditcards voor online dienstverlening. Met name dienstverleners die via in-
ternet handelen, zoals aanbieders van sekssites, hebben te maken met frauduleuze 
betalingshandelingen. Overigens is volgens Van Doom slechts bij een klein deel 
van de creditcardtransacties sprake van fraude. Van de totale omzet in Europa gaat 
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bovendien slechts een a twee procent via internet. Wel gaat relatief een groot deel 
van de klachten, namelijk bijna de helft, over dit kleine deel van het Europese beta-
fingsverkeer. Eenzelfde signaal lazen we in het Amerikaanse digitate blad Wired 
van 2 april 1999. Daarin staat dat uit een onderzoek van creditcardbetalingen van 
de Yahoo-store is gebleken dat van duizenden internetbetalingen uit Roemenie 
slechts twee betafingen valide waren. Veel Amerikaanse sites weigeren dan ook 
betafingen uit Europa. Betalingen vanuit het buitenland zijn volgens het blad (te) 
moeifijk te controleren. 

Uit deze signalen kunnen we opmaken dat fraudeurs niet alleen een methode kie-
zen maar ook een bepaald handelsterrein als werkgebied. De voorkeur lijkt uit te 
gaan naar grensoverschrijdende transacties en naar handel in diensten. Dat is niet 
zo vreemd, want bij binnenlandse transacties en bij handel in goederen is de con-
troleerbaarheid groter, en dus ook de (subjectieve) pakkans. Van overzichtelijkheid 
en nabijheid gaat echter niet per definitie een preventieve werking uit. Steeds keert 
namelijk het bericht terug dat een groot deel van de fraude waarmee bedrijven te 
maken hebben, gepleegd wordt van binnenuit. 

8.3.4 Fronde door eigen werlmemers 
Aan het jaarlijkse onderzoek van de FBI en het Computer Security Institute 
(www.gosci.com, zie ook paragraaf 8.3.2) deden in 1999 521 organisaties mee. 
Daarvan zegt 62 procent met beveiligingsincidenten in het computersysteem te 
maken te hebben gehad. Het betreft dan schade door virussen, diefstal van laptops 
en fraude door eigen werknemers of buitenstaanders. Vrijwel elke organisatie zegt 
dat eigen werknemers het systeem hebben misbruikt. Dit misbruik betreft dan het 
downloaden van pornografische afbeeldingen, illegaal kopieren van software of 
misbruik van e-mail. 

Volgens de American Society of Information Security professionals (ASIS) zijn ei-
gen werknemers verantwoordelijk voor 75 procent van de beveiligingsincidenten 
(www.netect.com). Fraude door eigen werknemers lijkt dus een groter gevaar dan 
bedreiging van buitenaf. Insiders hebben bovendien vaak beter zicht op de waarde 
en de mogelijkheden van de informatie dan buitenstaanders, en zien dus gemakke-
lijker de (maximale) mogelijkheden voor misbruik. Aan fraude van binnenuit wordt 
in de pers echter beduidend minder aandacht besteed, waardoor het probleem niet 
zo vaak op de voorgrond treedt. In bedrijven lijkt nog veel aan het beveiligingsbe-
wustzijn te ontbreken, aldus ASIS. Wachtwoorden van ontstagen werknemers blij-
ven vaak nog weken bruikbaar. Werknemers kunnen in digitate vorm eenvoudig 
grote hoeveelheden informatie van het bedrijf meenemen op floppy of downloaden 
via een online verbinding. 
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In 1996 boekte een medewerker van ABN-Amro van binnen de bank 25 miljoen 
gulden over naar een eigen rekening in Zwitserland, via het afgeschermde interna-
tionale betalingsnetwerk Swift (NRC-webpagina's, 2 mei 1998). Zo'n lcunstje uit-
halen is voor een buitenstaander aanzienlijk lastiger dan voor een insider. 

Fraude van binnenuit kwam in Nederland in augustus 1999 weer in het nieuws naar 
aanleiding van malversaties binnen het Gemeentelijk Vervoerbedrijf van Amster-
dam. Enkele werknemers zouden in een paar jaar voor drie miljoen gulden hebben 
gefraudeerd. 1  Volgens de advocaat van een van de verdachten werd de fraude ge-
stimuleerd door een opvallend gebrek aan controle binnen de organisatie. Howel 
het niet gaat om fraude in e-commerce, is het voorval toch interessant. In de be-
richtgeving rond deze zaak is namelijk een terugkerend thema dat veel van de frau-
de waarmee bedrijven te maken hebben door de eigen organisatieleden wordt ge-
pleegd, niet alleen door medewerkers op de werkvloer maar door het hele bedrijf 
heen. We hebben geen reden aan te nemen waarom dit voor fraude in e-commerce 
niet ook zo zou zijn. 

Volgens medewerkers van de Bureaus Digitale Expertise in de Nederlandse poli-
tiekorpsen vormt diefstal van bijvoorbeeld klantenbestanden of bedrijfsgeheimen 
door eigen werknemers een belangrijk aandeel in bedrijfsfraude. Door de digitale 
vorm is het eenvoudig om een grote hoeveelheid informatie mee te nemen. In te-
genstelling tot goederen is het bij informatie moeilijk aan te tonen dat het gestolen 
is. Dit maakt vervolging moeizaam. Fraude door het eigen personeel wordt door 
bedrijven veelal niet bij de politie aangegeven. Bedrijven verwachten weinig voor-
delen te behalen als ze aangifte doen. Ze denken eerder nog meer schade te lijden 
doordat de goede naam van het bedrijf aangetast wordt. Daar een proces altijd 
openbaar is, is dit een reeel gevaar. Gezien de moeilijke bewijslast bestaat er verder 
een grote kans dat de schuld voor de rechtbank niet bewezen kan worden. Voor 
bedrijven is het veelal aantrekkelijker om de schade te beperken en het met de be-
trokken werknemer buiten het strafrecht op te lossen. In sommige gevallen kan dan 
nog getracht worden het gefraudeerde bedrag te verhalen op de dader. 

Deze signalen in aanmerking nemende, ligt het voor de hand te veronderstellen dat 
fraude in e-commerce voor een niet onbelangrijk deel ook van binnenuit wordt ge-
pleegd. We hebben daarover evenwel geen concreet materiaal gevonden. Daarbij 
zal een rol spelen dat veel transacties van bedrijven lopen over intranetwerken. 
Fraudes in zo'n omgeving kunnen door de getroffen bedrijven nog gemakkelijker 
voor de buitenwereld verborgen worden gehouden dan fraudes waarbij is gebruik-
gemaakt van internet. 

Zie dc landelijke media van die maand. 
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8.3.5 Georganiseerdheid 

Over het at dan niet georganiseerd zijn van fraudes in e-commerce, valt uit ons on-

derzoeksmateriaal weinig met grote stelligheid te zeggen. Er is daarvoor eenvou-

digweg te weinig zicht op het doen en laten van (internet)fraudeurs, ook bij politie 

en justitie. Toch heeft deze studie bij ons wel enige beelden opgeroepen over dit 

punt, zeker als we fraudeurs vergelijken met hackers en pedofielen. 

In hoofdstuk 6 lieten we zien dat hackers redelijk duidelijk zijn georganiseerd. Ze 

hebben elkaar dan wel niet noodzakelijkerwijs nodig om te hacken maar ze zoeken 

elkaar wel op via Internet en in het echt vanwege hun gezamenlijke interesse. Het 

gaat hen ook om het beleven van de hackers-scene. Ze hebben een tamelijk bloei-

end wereldje met ook nog eens diverse verbindingen met gevestigde organisaties 

omdat in sommige sectoren van onze samenleving behoefte bestaat aan de kennis 

van hackers. In hoofdstuk 7 zagen we dat pedofielen minder sterk zijn georgani-

seerd, vooral omdat de samenleving het delict dat zij plegen, krachtig verwerpt. Ze 

kunnen daardoor niet openlijk te werk gaan. Niettemin zoeken ze elkaar op omdat 

ze lets te delen hebben (interesse en afbeeldingen) zodat toch nog wel een soort 

van sociale organisatie ontstaat — zeker nu internet het zo gemakkelijk maakt 

nieuwe communicatiestructuren tot stand te brengen. Een overeenkomst tussen 

beide wereldjes is dat ze een min of meer open karakter hebben. Er zijn weliswaar 

groepen insiders, maar daaromheen kunnen anderen gemakkelijk aanhaken, want 

de netwerken zijn voor geinteresseerden eenvoudig te traceren (vooral via inter-

net). Zowel hackers als pedofielen hebben er ook een zeker belang bij dat zich re-

gelmatig nieuwe mensen melden in hun netwerk. 

Voorzover fraudeurs zijn georganiseerd, is dat een andere vorm van organisatie. 

Het gaat dan minder dan bij hacken en kinderporno om sociale structuren die 

gaandeweg ontstaan doordat mensen samen dingen doen, maar meer om een doel-

gerichte samenwerking. Er is geen ontmoetingsplaats voor fraudeurs op Internet. 

Er is geen sien, geen wereldje waarin verhalen worden uitgewisseld over de laatste 

successen. Veel kleine fraudeurs werken waarschijnlijk niet of bijna niet georgani-

seerd. Er wordt veel gebruikgemaakt van klassieke trucs (zie paragraaf 8.3.3) en 

die duiden niet op een hoge mate van georganiseerdheid. Maar ook al is er wel een 

zekere mate van organisatie, dan nog is er voor de fraudeurs een goede reden niet 

teveel mensen erbij te betrekken: het gaat hen uiteindelijk erom zoveel mogelijk 

geld voor zichzelf te krijgen. 

Op dit punt willen we nog even terugkomen op de faciliterende werking van inter-

net. We lieten zien dat internet het ontstaan en voortbestaan van sociale netwerken 

rond kinderporno faciliteert, waardoor de sociale georganiseerdheid van daders 

toeneemt. Bij hacken is dat ook het geval, hoewel in wat mindere mate omdat hac- 
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kers elkaar ook in de echte wereld openlijk kunnen opzoeken. Internet lijkt bij 
fraude in e-commerce niet op vergelijkbare wijze te leiden tot het ontstaan van 
nieuwe netwerken van fraudeurs. De basis van georganiseerdheid wordt bij fraude 
eerder gelegd langs klassieke weg, en via klassieke organisatievormen. Uiteraard 
kunnen fraudeurs die elkaar eenmaal gevonden hebben, wel weer samen de facili-
teiten van internet gebruiken voor het plegen van delicten, zoals we hiervoor za-
gen. De relevantie van dit onderscheid voor politie en justitie is dat surveillance op 
internet wel zicht geeft op netwerken van hackers en pedofielen (ze ontmoeten el-
kaar ook onder die noemer) maar dat op die wijze nauwelijks zicht zal worden 
verkregen op relatienetwerken van fraudeurs. 

Dat fraude, zolang het goed gaat, geld oplevert, maakt dat wel kan worden gen-
vesteerd in het opbouwen van een organisatie, als dat nodig is. Maar wellicht is dat 
vaak ook niet nodig, omdat de grotere vormen van fraude worden gepleegd vanuit 
bestaande, al dan niet criminele organisaties. We denken dan bijvoorbeeld aan 
beursfraude en fraude ten dienste van het witwassen van criminele gelden. Grote 
criminele organisaties waarin veel geld omgaat, moeten zich haast wel bezighouden 
met financieel bedrog om het geld te witten. Bestrijden van georganiseerde crimi-
naliteit in het algemeen, zal logischerwijs dus ook bijdragen aan het bestrijden van 
fraude. Het is niet meer dan logisch dat ook criminele organisaties voor hun finan-
ciele malversaties steeds vaker gaan gebruikmaken van computernetwerken. Of 
daardoor ook de totale hoeveelheid witwasfraude in onze samenleving toeneemt, is 
de vraag. De SMVP ziet in de mogelijkheden om via internet geld wit te wassen 
geen reden voor extra bezorgdheid. Het bedrijfsleven en de gehele financiele 
dienstverleningssector zijn erop gericht betalingen eenvoudig en betrouwbaar te 
laten verlopen. Internet betekent dan ook niet dat betalingen zomaar niet meer tra-
ceerbaar zijn (SMVP, 1999). 

Ondanks deze geruststellende woorden zien wij ook nog wel zorgpunten. Die lig-
gen niet zozeer in het bedrog van solo-opererende bedriegers die burgers met een 
mooie belofte een rad voor ogen draaien en geld afhandig maken. Het eerste zorg-
punt ligt in het gemak waarmee op internet een bedrijf kan worden gestart. Wat het 
gemakkelijk maakt, is dat er nauwelijks investeringen zijn vereist om een winkel 
neer te zetten die er op het eerste oog solide uitziet. De winkel laten verdwijnen is 
nog gemakkelijker want daarvoor zijn enkele toetsaanslagen genoeg. Er kan daar-
door gemakkelijker dan in de echte wereld met in- en verkooporganisaties worden 
gemanipuleerd. Zo lijken internetcasino's, waarbij men online kan gokken, een 
goede dekmantel voor frauduleuze zaken. Consumenten hebben geen fysiek zicht 
op de kaarten en er is verder ook geen garantie dat het casino betrouwbaar is. In 
Nederland houdt de overheid strikt toezicht op het aanbieden van kansspelen, ook 
als dit online gebeurt (op buitenlandse casino's heeft zij uiteraard geen grip). Maar 
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niet alleen casino's, ook andere virtuele winkels verdienen controle om georgani-

seerde financiele malversaties tegen te gaan. 

Een tweede en groter zorgpunt is dat Traude op niveau', zoals witwassen en 

beursfraude, door de digitalisering steeds meer een zaak lijkt te worden van spe-

cialisten. Voor dergelijke fraude in e-commerce is immers niet alleen kennis nodig 

van de financiele wereld maar ook van computersystemen en hoe deze te manipule-

ren. Enigszins boud geformuleerdi de bankspecialist en de hacker moeten zich bier 

verenigen. Dergelijke fraude kan ook niet bestaan zonder gebruik te maken van or-

ganisaties die goed zijn ingeschoten in de (elektronische) financiele wereld. Al met 

al voorzien we dus dat vooral de grotere fraudes zich hierdoor (nog verder) zullen 

verplaatsen naar een (kennis)omgeving die voor politie en justitie vreemd is en 

waarop zij weinig of geen grip hebben. Het kan daarbij gaan om zowel georgani-

seerde criminaliteit, witte-boordencriminaliteit als organisatiecriminaliteit.' 

Tot slot nog een enkele opmerking over het vervalsen van cards. Voor het nama-

ken en afzetten ervan, is al snel een georganiseerde aanpak nodig. Dat zit hem voor 

een belangrijk deel in het felt dat hier illegale goederen moeten worden aangemaakt 

en verkocht. In paragraaf 8.3.3 zagen we voorbeelden van dergelijke criminele or-

ganisaties. 

8.3.6 Toegankelykheid 

Om maar direct met de deur in huis te vallen, digitale fraude is erg ontoegankelijk 

en dientengevolge heeft onze samenleving slecht zicht op wat zich op dit vlak af-

speelt. Van hackers, pedofielen en fraudeurs zijn die laatsten op Internet het moei-

lijkst te benaderen. Er zijn geen nieuwsgroepen waar fraudeurs contact zoeken met 

gelijkgezinden en fraudeurs proberen het feit dat zij fraude plegen zo goed moge-

lijk te verhullen. Voor fraudeurs in gevestigde kringen geldt bovendien dat zij van-

wege hun maatschappelijke positie niet zo geniakkelijk te benaderen zijn, ledereen 

kan aanschuiven bij een hackerscongres maar niet bij een meeting van beurshande-

laren. 

Verder is er ook weinig zicht op de fraudes en de omvang van de schade. Niet al-

leen houden de fraudeurs zich daarover stil, ook de financiele instellingen zwijgen 

bij voorkeur. Gezamenlijk willen ze geen onrust in de markt, want dat zou het ver-

trouwen in e-commerce kunnen ondermijnen, en ieder voor zich willen ze bun goe-

de naam niet verliezen. Wanneer (b)lijkt dat gegevens van klanten bij een bepaalde 

instelling niet veilig zijn, kan dat imagoschade en dus verlies van klanten opleveren. 

I  Bij organisatiecriminaliteit plcgcn dadcrs delicten niet uit eigenbelang man 'in hun kwaliteit 

als toegewijd organisatielid' binnen cen overigens bonafide organisatie (Van de Bunt, 1992:6-7). 
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Zo gezien is het te begrijpen dan creditcardmaatschappijen niet al te moeilijk doen 
over het schadeloos stellen van klanten die aangeven ten onrechte gecrediteerd te 
zijn. Dat is niet iets nieuws als gevolg van e-commerce. Een woordvoerder van de 
afdeling Risk Control van Interpay daarover: `Traditioneel worden alle vormen van 
fraude schadeloos gesteld en zo dus voor ook e-commerce gerelateerde fraude.' 
Natuurlijk zijn er wel grenzen. Ms kaarthouders twijfelachtige claims doen of bij 
herhaling claimen slachtoffer van fraude te zijn ge'worden, onderzoekt de kaartuit-
gever het waarheidsgehalte van de claim. Ms er geen gebruik is gemaakt van het 
SET-protocol, ligt het risico voor internettransacties bij degene die de betaling ac-
cepteerde. In zo'n geval wordt de kaarthouder nog steeds volgende de geldende 
principes schadeloos gesteld, maar de kaartuitgever verhaalt de schade naderhand 
weer op de acceptant, aldus nog steeds de woordvoerder van Interpay. 

Of fraudeclaims altijd terecht zijn, is de vraag. Freelance journalist Smits vermoedt 
dat een deel van de gemelde fraude bij online dienstverlening geen echte fraude is. 
Het kunnen klachten zijn van teleurgestelde consumenten die een pornosite be-
zochten waarvan de inhoud tegenviel. Of het gaat om kinderen die de creditcard 
van hun ouders gebruikten en dat vervolgens ontkennen. Het is erg gemakkelijk 
om betalingen met creditcards te reclameren. Daardoor en door de berichten over 
hacken en fraude in de pers, is het voor burgers een kleine stap om ook maar geld 
terug te vragen. Door zo gemakkelijk terug te betalen, werken creditcardmaat-
schappijen volgens Smits in zekere zin mee aan het ten onrechte melden van digi-
tale fraude (hetgeen overigens dan weer een aparte fraudevorm is). 

Tegenover het verzwijgen van fraude staat volgens Smits het overdrijven ervan. 
Het gebeurt volgens hem dat incidenten en mogelijke gevaren met opzet groter 
worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Bedrijven die zich willen beveili-
gen, moeten uitgaan van mogelijke gevaren. Beveiligingsbedrijven wijzen hen 
graag op wat er allemaal mis kan gaan. Berichten over mogelijke vormen van frau-
de zijn dan ook veelal afkomstig van (particuliere) opsporings- en beveiligingsin-
stanties. Zij hebben belang bij enige angst en onrust. Dat draagt dan uiteraard niet 
bepaald bij aan een scherp zicht op de feiten. 

Smits steekt ook enigszins de hand in eigen boezem. Volgens hem zijn journalisten 
(nog) niet in staat om goede, betrouwbare journalistieke artikelen te schrijven als 
het om techniek gaat. Ze vertrouwen teveel op slechte voorlichting en stellen te 
weinig kritische vragen. Hierdoor wordt veel criminaliteit aan internet toegeschre-
ven terwijl dit middel vaak niet of slechts in de kantlijn is gebruikt. Ook worden 
gevaren en incidenten door het gebrek aan kennis overdreven. Overigens geldt dit 
niet alleen voor journalisten, voegen wij daaraan toe. 
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8.3.7 Gevolgen Van fraude in e-commerce 

Fraude in e-commerce heeft voor een deel dezelfde negatieve gevolgen als hacken. 

We memoreren nog even (zie paragraaf 5.2.6): 

— financiele schade bij het slachtoffer ('beveiligingsincidenten' leidden volgens de 

FBI in 1996 alleen in de Verenigde Staten al tot een schadepost van 7,3 miljard 

dollar (NRC-webpagina's, 2 mei 1998)); 

— schaamte en/of imagoschade bij het slachtoffer; 

— investeringen in extra beveiligingsmaatregelen (volgens het Amerikaanse onder-

zoeksbureau Dataquest werd in 1997 wereldwijd voor zes miljard dollar aan 

computerbeveiliging uitgegeven, een bedrag dat in het jaar 2000 verdubbeld zal 

zijn (NRC-webpagina's, 2 mei 1998)); 

— angst bij de gemiddelde burger om gebruik te maken van intemetfaciliteiten. 

De schade door beveiligingsincidenten en de investeringen in beveiliging, zijn na-

tuurlijk niet alleen een reactie op de activiteiten van fraudeurs maar ook op die van 

hackers. De financiele schade van fraude is wellicht toch groter dan van hacken. 

Fraudeurs zijn immers op geld uit en soms gaat het om grote bedragen. Ander punt 

dan de financiele kant van de zaak is de schade aan het vertrouwen dat mensen 

hebben in internet en de economische sector van onze samenleving. Hier is de 

schade door fraude ongetwijfeld groter dan door hacken. Iedere burger die met zijn 

creditcard deelneemt aan e-commerce is voor een fraudeur interessant als slacht-

offer. Maar niet iedere privecomputer is voor een hacker een interessant doelwit. 

Hackers richten zich vooral op het kraken van sites van bedrijven en instellingen. 

De dreiging die uitgaat van fraude met creditcards is voor de gemiddelde burger 

daarom groter dan de dreiging die uitgaat van hacken. Verder is in dit verband van 

belang dat hacken in sterke mate plaats vindt vanuit een subcultuurtje terwijI fraude 

in e-commerce, voorzover onze informatie strekt, vaker verbonden is met criminele 

organisaties en zelfs met gevestigde instellingen. 

De opkomst van fraude in e-commerce betekent verder dat er in onze samenleving 

een terrein van zeer specialistische criminaliteit ontstaat. We denken dan niet aan 

de eenvoudige bedriegerijen met creditcards maar aan digitale fraude op niveau die 

alleen nog is te doorgronden door mensen die beschikken over een combinatie van 

financiele en technische expertise — mensen dus die ook thuis zijn in de het wereldje 

van techneuten en bankspecialisten. Daarbij komt dat financiele instellingen die 

slachtoffer worden van malversaties, er veel aan doen de fraude onder zich te hou-

den. Een en ander zou er gemakkelijk toe kunnen leiden dat een criminaliteitster-

rein ontstaat waar politie en justitie geheel niet meer thuis zijn. 
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8.4 Opsporing 

8.4.1 Inspanningen van politie en justitie 

Bij politie en OM zijn specialisten in dienst voor fraudezaken in het algemeen. De-
ze specialisten behandelen of ondersteunen de algemene diensten bij de ernstiger 
vormen van financidle malversaties. Behalve voor een juiste bewijsvergaring is deze 
specialistische kennis ook nodig voor het opnemen van een goede aangifte. Hoewel 
de aanspreekpunten bij politie en OM voor het bedrijfsleven wet verbeterd zijn, is 
de organisatie rond de aanpak van fraude nog erg versplinterd en voor het be-
drijfsleven ondoorzichtig. Volgens Van Staden van Interpay verliezen overheid en 
opsporingsinstanties het zicht op nieuwe ontwikkelingen in fraude. Hierdoor wordt 
het voor de overheid moeilijker om mee te blijven praten en ontwikkelingen te stu-
ren. 

De meeste politiekorpsen beschikken over Bureaus Digitale Expertise waar corn-
puterspecialisten werken. Zij bieden ondersteuning bij digitale technieken in de op-
sporing. Het merendeel van hun werk bestaat uit het vastleggen en toegankelijk 
maken van digitale gegevens. Met name het op juiste en betrouwbare wijze vast-
leggen van digitale sporen lijkt een specialistische bezigheid te worden. Dergelijk 
werk kan van mensen uit de algemene dienst nauwelijks meer worden verwacht. 
De medewerkers van de Bureaus Digitale Expertise ondersteunen hen. Ze komen 
nog zelden toe aan zelfstandig onderzoek of het helpen bij het opnemen van aan-
giften. Op het gebied van fraude gebeurt dat helemaal niet. Het verlenen van on-
dersteuning aan de traditionele vormen van criminaliteit, waarbij tegenwoordig 
steeds vaker een digitaal middel wordt gebruikt, neemt vrijwel alle werktijd van de 
bureaus in beslag. De bureaus leveren ondersteuning aan lopende rechercheonder-
zoeken. Ze volgen dus als het ware de prioriteiten die de andere afdelingen in het 
korps stellen. Zoals at uit de vorige hoofdstukken bleek, zijn de medewerkers veel 
tijd kwijt aan voor hen relatief eenvoudige werkzaamheden. Door dergelijke werk-
zaamheden op een lager niveau te leggen, hoopt men zich in de toekomst weer te 
kunnen richten op meer complexe zaken. Rechercheurs die op het gebied van frau-
de werkzaam zijn, zouden een cursus over digitaal rechercheren moeten krijgen. 

De medewerkers noemen verder het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen als een 
probleem. Dit zou voornamelijk veroorzaakt wolden door het genoemde tijdge-
brek. Behalve via het geregelde technische overleg met de andere bureaus en de 
CRI vergaart men vooral informatie via internet en via de informele contacten met 
bijvoorbeeld de beveiligingsafdelingen van financidle instellingen. Elk bureau heeft 
ondersteuning verleend aan fraudeonderzoeken. Dit waren in het algemeen onder-
zoeken naar fraude waarbij digitale middelen zijn gebruikt of waarbij digitate gege-
vensdragers zijn gebruikt. Gegevens waren veelal op computers opgeslagen. Ook 
criminelen gebruiken steeds vaker een computer om bun boekhouding bij te hou- 
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den. De medewerkers zijn echter voornamelijk op het gebied van digitaal recher-

cheren gespecialiseerd en hebben daardoor minder zicht op de ins en outs van di-

gitale fraude. Hiervoor is veelal toch andere specialistische kennis nodig. Aan 

complexe gevallen van fraude kan in de korpsen soms geen vervolg worden gege-

ven. De juiste kennis bij politic en justitie is schaars en deze complexe onderzoeken 

nemen veel tijd in beslag. Hierdoor bestaat de kans dat ze op de plank blijven lig-

gen, hoezeer men dit ook betreurt. 

Bestrijding van digitale fraude heeft, gezien op hoofdlijnen, dus te maken met twee 

obstakels. Ten eerste is op fraudegebied als op het gebied van digitaal rechercheren 

specialistische kennis nodig. Deze is in de korpsen en bij het OM slechts in geringe 

mate aanwezig. Ten tweede krijgen internetzaken binnen de politie niet snel prio-

riteit aangezien de opsporingskansen vaak laag worden ingeschat. Aangiften en 

meldingen worden vooraf bekeken op kans van slagen. Vooral als sprake is van 

voor rechercheurs vreemde fraudetechnieken, schatten zij de kans op succes laag 

in. Als bovendien onduidelijk is of het slachtoffer en/of verdachte zich wel in het 

eigen werkgebied bevindt, zal de zaak geen hoge prioriteit krijgen. 

De medewerkers van de Bureaus Digitale Expertise houden bij het vastleggen van 

bewijs in fraudeonderzoeken rekening met eventuele schade die een bedrijf kan 

oplopen. Met name als niet het gehele bedrijf onder verdenking staat, wordt de 

normale bedrijfsvoering zo mm mogelijk gestoord. Dit betekent dat in deze geval-

len meestal niet de gehele gegevensdrager wordt meegenomen. Ter plaatse wordt 

meestal een image gemaakt. Dit betekent dat van de informatie op een gegevens-

drager een exacte kopie gemaakt wordt. De omvang van gegevensdragers is de 

laatste jaren sterk gegroeid. Hierdoor neemt het maken van zo'n kopie ook steeds 

meer tijd in beslag. Vaak wordt een afweging gemaakt in welke mate een systeem-

beheerder te vertrouwen is. Bij onderzoek in grotere bedrijven met een systeembe-

heerder vraagt men soms om gegevens van een verdachte in het systeem aan te 

wijzen. De rechercheurs hoeven dan niet de gehele schrijf te kopieren maar kunnen 

volstaan met het kopieren van deze gegevens. Verborgen gegevens met behulp van 

bijvoorbeeld encryptie is men nog niet veel tegengekomen. Soms had men een 

password nodig om bij gegevens te komen. Dit werd altijd gegeven door de ver-

dachte of de beveiliging was eenvoudig te omzeilen. Bovendien hebben mensen 

wachtwoorden vaak op een briefje bij de computer staan, aldus de rechercheurs. 

Op het gebied van internetfraude en witwassen is in Nederland naast de politie-

korpsen met name de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) actief. De 

FIOD is zich op het gebied van digitaal rechercheren op een gelijke wijze aan het 

organiseren als de politiekorpsen. Ook deze diensten beschikken over een aparte 

ondersteunende afdeling waar computerspecialisten werkzaam zijn. Doordat ze 
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veelal landelijk georganiseerd zijn, en niet regionaal zoals de politie, creeren ze 
' veelal ook nog regionale ondersteuningspunten. Verder is de FIOD vooruitstre-

vend in de opleiding van digitaal rechercheren van alle FIOD-rechercheurs. Voor 
specialistische kennis maakt men gebruik van het Gerechtelijk Laboratorium. Het 
management van de FIOD raakt steeds meer betrokken bij het digitaal recherche-
ren. Rechercheurs die daarvoor zijn opgeleid worden hierdoor steeds meer vrijge-
houden voor het verlenen van ondersteuning op dit gebied. Voorheen kwam het 
nog wel eens voor dat de digitale rechercheur gewoon meedraaide in zaken en 
daardoor geen tijd meer had om ondersteuning te verlenen. 

Specialistische kennis is behalve voor het juist vastleggen van bewijs ook voor het 
opnemen van een aangifte belangrijk. Zonder kennis van zaken is het voor elk on-
derwerp lastig om het juist op papier te zetten. Met name bij aangiften over corn-
plexe vormen van fraude is behalve financiele kennis ook wetstechnische kennis 
noodzakelijk. Als bovendien ook nog is gebruikgemaakt van digitale technieken, 
zou enige kennis hiervan ook wenselijk zijn. De Bureaus Digitale Expertise zouden 
op dit gebied ondersteuning kunnen bieden als een aangifte wordt opgenomen. 
Volgens geinterviewden van de bureaus komt zo'n verzoek tot ondersteuning in 
deze fase te weinig voor. Ze zien dan ook nog veel gebrekkig opgenomen aangif-
ten. Elementaire scholing van agenten die aangiften opnemen, zou met name bij 
minder complexe gevallen al een grote verbetering betekenen. Bij complexe frau-
dezaken of zaken waarbij digitale technieken gebruikt zijn, zou standaard de on-
dersteuning van specialisten ingeroepen moeten worden. 

In onze media-analyse kwamen we in acht maanden zes berichten tegen over poli-
tieoptreden tegen digitale fraude (ter herinnering: dat was voor kinderporno vijf en 
voor hacken nut). We noemen de zaken kort: 
— de zaak van het Aziatische bende (zie paragraaf 8.3.3), 
— twee mannen aangehouden voor telefoonfraude (spel zonder prijzen via een be-

taalnummer), 
— drie mannen aangehouden voor fraude met telefoonkaarten, 
— ongeveer twintig mensen aangehouden voor fraude in salarisdiskettes (zie para-

graaf 8.3.3), 
— illegale CD-handel van een scholier opgerold, waarbij de CD's via internet wer-

den aangeboden, 
— twee pinpasdieven gearresteerd (zij stalen passen van pinnende burgers en na-

men dan geld op). 

Het gaat, zoals doorgaans bij criminaliteitsbestrijding, om zaken die de politie op 
het spoor komt na aangiften of tips vanuit de samenleving. Opvallend in dit rijtje 
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voorbeelden is dat het niet gaat om intemet maar om fraude met telefoontechnolo-

gie, salarisdiskettes, cards en CD's. Aan zo'n gering aantal voorbeelden kunnen we 

geen stellige conclusies verbinden. Daarom zou in een wat uitgebreidere analyse 

uitgezocht kunnen worden of bier sprake is van een patroon en zo ja, hoe het pre-
cies wordt veroorzaakt. 

8.4.2 Overige (opsporing.$)impanningen 
Ook de bestrijding van fraude staat of valt met het doen van aangifte door slacht-

offers — particulieren en bedrijven. We zagen al dat met name financiele instellingen 

weinig animo hebben om aangifte te doen. Dat wil niet zeggen dat zij niets onder-

nemen om fraudeurs aan te pakken. Ze houden de problemen echter liever wel zo-

veel mogelijk buiten de strafrechtketen. De woordvoerder van de afdeling Risk 

Control van Interpay voegt daaraan toe: 'In die gevallen waar wel aangifte wordt 

gedaan, is de ervaring overigens wel vaak dat het resultaat (aanhoudingen/regres) 

er niet of nauwelijks is.' Over hun eigen opsporingsactiviteiten geven de financiele 

instellingen bij voorkeur niets prijs. Dat is bedrijfsgeheim. In het kader van deze 

overzichtsstudie hebben we geen intensief onderzoek ingezet om dit punt nader uit 

te diepen. Overigens ziet de financiele sector meer heil in een goede beveiliging dan 

in opsporing; die beveiliging wil zij graag zelf ter hand nemen. We komen daarop 

dadelijk terug in paragraaf 8.6.2. 

Over de aangiftebereidheid van burgers in verband met fraude in e-commerce, heb-

ben we geen gegevens gevonden. KPMG en de Vrije Universiteit deden in 1998 

sarnen een onderzoek bij 145 Nederlandse organisaties die langer dan een jaar op 

internet actief zijn. Ze concludeerden dat ongeveer de helft van de internetbedrijven 

te maken heeft gehad met teveiligingsincidenten' (KPMG, 1998). In slechts een 

kwart van de gevallen is aangifte gedaan. In het algemeen, zo concluderen de on-

derzoekers, hebben de onderzochte organisaties er weinig vertrouwen in dat de 

politie in staat is de dader op te sporen.' 

Opvallend in dit verband is wel dat internet in Nederland meldpunten kent voor 

kinderporno en voor discriminatie, maar dat een internetmeldpunt voor fraudeza-

ken ontbreekt. In de Verenigde Staten heeft de toezichthouder op financiele trans-

acties, de North American Securities Administrators (NASA), in 1998 een kliklijn 

geopend waar internetters malafide praktijken kunnen melden. Onder de naam 

Neighborhood Watch is het e-mailadres cyberfraud@inasaa.org  opengesteld (Planet 

Multimedia, 23 oktober 1998). Verder gaat de FBI in samenwerking met het Na- 

I  1-lciewel 25 procent weinig IWO, is het ook weer niet zo heel opmerkelijk. Dc aangiftebcreidheid 
bij burgers ligt, over alle delictcn gezien. al  jaren maar net boven de denig procent 
(Politicmonitor, 1997). 
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tional White Collar Crime Center twee nieuwe instellingen oprichten: the internet 
Fraud Complaint Center en the Internet Fraud Council (WebWereld, 11 mei 1999). 
Beide zullen klachten inventariseren en intensief gaan surfen om de ontwikkelingen 
op het internet in kaart te brengen. De eerste zal zich voornamelijk richten op het 
verzamelen van klachten van burgers en bedrijven. De Council gaat ook trainingen 
verzorgen en onderzoeken publiceren. Naast deze nieuwe overheidsinstellingen be-
staan in de Verenigde Staten ook instellingen van consumentenorganisaties zoals 
het hiervoor genoemde Internet Fraud Watch en het National Fraud Information 
Center (NFIC). In Nederland bestaat nog geen instelling die klachten van consu-
menten en instellingen over fraude verzamelt (ook niet in de echte wereld). Het 
SMVP (1999) beveelt het instellen van zo'n orgaan aan in haar rapport Fraude en 
het Internet. We nemen die aanbeveling over, gezien het belang dat moet worden 
gehecht aan de medewerking van burgers bij criminaliteitsbestrijding — zeker in de 
ondoorzichtelijke wereld van cyberspace. Een waarschuwing is hier misschien op 
zijn plaats. Zo'n instelling moet zich primair richten op het in beeld brengen van 
(trends in) fraude — en zich niet gaan focussen op fraude via computers. In dat laat-
ste geval zou immers niet het maatschappelijk probleem (fraude) maar het middel 
voorop komen te staan. 

8.5 Bestuurlijke mogelijkheden 

In enkele landen, waaronder de Europese, hebben consumentenorganisaties het 
initiatief genomen om bedrijven die handelen via internet een keurmerk te geven. 
lnternetbedrijven kunnen dit Web Trader-keurmerk aanvragen. Ms ze voldoen aan 
de zogenoemde Web Trader-code komen ze op een openbare lijst van bedrijven 
waar volgens de consumentenbonden veilig en betrouwba4r ingekocht kan worden. 
Bovendien krijgen ze een keurmerk dat ze op hun website mogen plaatsen. De Ne-
derlandse Consumentenbond heeft voor Nederlandse bedrijven strengere richtlijnen 
gemaakt om het logo te verkrijgen (www.consumentenbond.nl/webtrader) . Een 
bedrijf krijgt het keurmerk als het in de fysieke wereld bestaat en bereikbaar is, als 
de voorwaarden van de garantie duidelijk zijn, de privacy is gewaarborgd, de prij-
zen helder zijn, het Nederlandse recht van toepassing is (bedenkperiode van zeven 
dagen) en de Nederlandse taal wordt gevoerd; ook bij de klachtenafhandeling. 
Volgens het bedrijfsleven is het verschil in regels lastig en dienen de Nederlandse 
consumentenorganisaties gelijk te lopen met haar Europese en Amerikaanse colle-
ga's (WebWereld, 21 juli 1999). 

Het is denkbaar dat bedrijven die zich vestigen op internet, verplicht worden ge-
steld zich in te schrijven in een register en als bewijs van inschrijving een logo op 
hun website mogen plaatsen. Bij de inschrijving wordt het bedrijf beoordeeld op 
aspecten zoals genoemd in de vorige alinea. Wie het logo op de website van de 
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winkelier aanklikt, wordt dan doorverbonden met de site van de registrerende in-
stantie, alwaar in het register kan worden nagegaan of het logo terecht op de site 
van de winkelier staat. 

8.6 Criminaliteitspreventie 
8.6.1 Burgers 	 • 
De grootste groep die te maken been met fraude in e-commerce bestaat uit bur-
gers, vooral de burgers die internet gebruiken. Het is ook de belangrijkste groep. 
lnternetgebruikers zijn potentiele slachtoffers van digitale fraudeurs en wat belang-
rijker is: burgers zijn samen uiteindelijk degenen die bepalen of e-commerce het 
vertrouwen vah de samenleving krijgt. We kunnen ervan uitgaan dat collectief ver-
trouwen van lieverlede vanzelf ontstaat als crop individueel niveau weinig misgaat. 
Preventie op individueel niveau draagt daaraan bij. Dat vergt een goede voorlich-
ting aan burgers over wat veilig is en waaraan welke risico's kleven. 

Ook consumentenorganisaties hebben internet ontdekt en zij komen dan ook op 
voor de belangen van internetconsumenten. De meeste consumentenorganisaties 
geven bijvoorbeeld voorlichting in dat verband en onderhouden hotlines. Om bur-
gers tegen fraude en bedrog te beschermen publiceren met name Amerikaanse 
overheids- en consumentenorganisaties waarschuwingen op het internet. Met 
praktijkvoorbeelden en richtlijnen waarschuwen ze consumenten voorzichtig te zijn 
en vergelijkbare voorzorgsmaatregelen te nemen als in de fysieke wereld. De Na-
tional Consumer League geeft op haar site (www.Nationalconsumerleague.org ) 
aan consumenten negen vuistregels om te voorkomen dat zij slachtoffer worden 
van internetfraude: 
— handel met bedrijven die je kent en vertrouwt; 
— onderzoek het aanbod; 
— onderzoek de betrouwbaarheid van het bedrijf, 
— verstuur nooit persoonlijke gegevens of bankgegevens aan instellingen/personen 

die je niet kent; 
— neem de tijd en laat je niet onder druk zetten; 
— ga niet af op de pracht van een website; 
— vertrouw niet zomaar op aanbiedingen of op wat instellingen/personen zeggen 

over wie ze zijn; 
— ongevraagde e-mail is tegen de etiquette van intemet en wordt veel gebruilct 

door bedriegers, reageer hierop dus niet; 
— download en open geen programma's van onbekende websites om bijvoorbeeld 

plaatjes, muziek of andere zaken te zien of te beluisteren of spelletjes te spelen. 
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Het eveneens Amerikaanse Webguardian is ook een organisatie die internetters wil 
bijstaan in veilig internetgebruik (www.webguardian.com ). Ze waarschuvvt voor-
zichtig te zijn met e-commerce en geen zaken te doen met winkels die je niet kent 
en die je niet ook in de echte wereld kan bezoeken. Ga nooit in op aanbiedingen 
die te mooi zijn om waar te zijn. Let ook op de mate waarin een bedrijf waarmee je 
zaken wilt doen, aandacht besteed aan beveiliging. Zijn je gegevens daar in goede 
handen? Webguardian geeft een rijtje tips, waaronder: 
— 'doe als het even kan geen zaken in discussiegroepen, ga naar de website van de 

aanbieder; 
— ga na of op die site naam adres, telefoonnummer en adres van de aanbieder 

staan; 
— ga na of het 'secure website symbol' op de site staat; 
— doe de bestelling over de telefoon en geef ook via die weg pas je creditcardge-

gevens (en vraag meteen de naam van degene die je bestelling opneemt). 

Dat laatste advies houdt in dat je geen creditcardgegevens over interne moet ver-
sturen. Niet iedereen deelt die opvatting. Het Amerikaanse Internet Fraud Watch 
(www.fraud.org ) adviseert burgers op internet alleen met behulp van creditcard te 
betalen (en met bijvoorbeeld met elektronisch contant geld). Dan kun je bij een 
probleem nog reclameren. Ms contant geld gevraagd wordt, weet je, volgens hen, 
zeker dat er sprake is van fraude. Probleem bij internetveilingen is dat bij veel aan-
bieders geen betalingen met creditcard mogelijk is. In deze gevallen is het volgens 
Internet Fraud Watch beter naar een veiling te gaan die tevens bij betaling als tus-
senpersoon (trusted third party) dient. Slechts als het gekochte bevalt, betaalt deze 
de rekening aan de verkoper. 

Veelgehoord advies van Nederlandse financiele instellingen is om voorlopig nog 
niet met een creditcard te betalen op internet. Aangezien ze geen andere betaalwij-
ze aangeven als veilig alternatief, luidt het advies eigenlijk om geen betalingen via 
internet te doen. Het is Nederlandse ondernemingen zelfs contractueel verboden 
om creditcardbetalingen aan te bieden met Eurocard. 'In de contracten staat expli-
ciet dat het niet is toegestaan.', aldus een woordvoerster van Interpay eind 1998. 
Eurocardhouders is niet verboden te betalen via internet, maar Interpay raadt het 
sterk af. Internet is niet veilig (NGI IT-Services Journaal, 12 augustus 1998). Ne-
derland schijnt dus nog niet echt klaar te zijn voor een onbezorgd gebruik van e-
commerce, maar er wordt aan gewerkt. 1  

De woordvoerder van de afdeling Risk Control van Interpay verklaart in september 1999 dat het 
Nederlandse ondernemingen (inmiddels?) is toegestaan om `tijdelijk en onder stringente voor-
waarden' internettransacties te accepteren die niet voldoen aan het SET-protocol. Wat die voor-
waarden zijn, vermeldt hij niet. 
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Deze opstelling van Interpay lolcte lcritiek uit van enkele vooraanstaande internet-
promotors. Er is geen principieel verschil tussen het bestellen van goederen met je 
creditcard via de telefoon of via internet. Immers, alle uitgaven waarvoor je geen 
handtekening hebt gezet kan je binnen zes maanden zonder meer terugvorderen, 
aldus De Hond van Icom by. De kaartuitgevende instelling draagt het risico. Inter-
pay maakt burgers dus ten onrechte bang en dat doet de ontwikkeling van e-
commerce geen goed. Van Beijnum van Pine Internet voegt daaraan toe: Vanneer 
de ultraveilige betaalmethoden er straks zijn, dan zit de schrik er at veel te diep in 
bij de consument.' De boodschap is dat preventie negatief kan doorwerken omdat 
burgers door teveel waarschuwingen het vertrouwen in e-commerce verliezen 
(Planet Multimedia, 14 augustus 1998). 

Volgens Van Doom van Visa is de toekomstige betaalwijze met encryptie volgens 
het SET-protocol net zo veilig als betalen met een creditcard in een gewone win-
kel. Wanneer het SET-protocol eenmaal functioneert, zal in principe geen sprake 
meer zijn van fraude in e-commerce. Creditcardmaatschappijen zullen daardoor 
meer risico naar zich toe kunnen trekken, aldus Van Doom. Het zal echter enige 
jaren in beslag nemen voordat het systeem wereldwijd bij alle klanten en winkels in 
gebruik is. Als de klant of de winkel niet de beschikking heeft over het systeem clan 
werken deze nieuwe beveiligingsmaatregelen niet. De verwachting van Van Doom 
dat de introductie van het SET-protocol effectief is tegen fraude met creditcards, 
lcwamen we tegen bij diverse mensen uit de financiele wereld. De verwachtingen 
zijn hooggespannen. 

Het is volgens ons in het belang van de veilige ontwikkeling van e-commerce dat 
burgers van risico's en ontwikkefingen op beveiligingsgebied goed op de hoogte 
zijn. De algemene voorlichting op dit punt kan echter beter, is onze indruk. 

8.6.2 Bedripen, speciaal de financiele sector 

Niet alleen voor burgers, ook voor bedrijven is een zekere mate van beveiligings-
bewustzijn noodzakelijk. Aanvullend daarop kunnen zij technische maatregelen 
nemen ter voorkoming van malversaties. Speciale aandacht verdient beveiliging te-
gen fraude van binnenuit. Dat geldt voor alle bedrijven die deelnemen aan e-
commerce. Daarnaast zijn er bedrijven die een rol hebben in het realiseren van e-
commerce, speciaal de financiele instellingen zoals banken en creditcardmaat-
schappijen, maar ook de internetproviders. Die laatsten geven op hun sites door-
gaans voorlichting over e-commerce aan hun internetgebruikers. Bovendien zijn ze 
in het algemeen behulpzaam bij de bestrijding van criminaliteit. Dat is niet alleen 
om onder eventuele aansprakelijkheid uit te komen maar ook uit angst voor nega-
tieve publiciteit die het bedrijf schaadt. 
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Financitle instellingen hebben een specifieke rol want zij zijn van oudsher degenen 
die vorm en inhoud geven aan het betalingsverkeer. Uiteraard werken zij daarbij als 
regel binnen de kaders die de overheid aangeeft. Toch is er ook een soon span-
ningsveld tussen deze instellingen en de overheid. We zagen dat al eerder bij het 
opsporen van fraude in e-commerce. De overheid wil fraudeurs vervolgen en dat 
moet in openheid; het bedrijfsleven wil aan fraude juist zo min mogelijk ruchtbaar-
heid geven om het maatschappelijk vertrouwen in het betalingsverkeer niet te scha-
den. Wat preventie betreft is er een spanningsveld ten aanzien van het gebruik van 
encryptie. De overheid wil zicht kunnen houden op internetverkeer, want anders 
kan zij haar toezichthoudende en controlerende functies niet meer adequaat ver-
vullen. Het bankwezen vindt dat de overheid geen belemmeringen op het gebied 
van het gebniik van encryptie moet opleggen. Werkgeversorganisaties VNO/NCW 
en Internet Society (ISOC) zijn het met het banlcwezen eens. Particulieren en be-
drijven moeten hun informatie net zo degelijk op slot kunnen doen als ze zelf wil-
len.', zo zegt een woordvoerder van VNO/NCW in Computable Online van 24 fe-
bruari 1999. 

Het internationale Akkoord van Wassenaar, de overeenkomst van 33 landen waar-
onder Nederland en de Verenigde Staten, geeft regels voor het gebruik van en-
cryptie bij het verzenden van bestanden naar het buitenland. Met name het gebruik 
van grote beveiligingscodes is aan banden gelegd. Binnen Nederland is alles nog 
vrij. De werkgevers en de financiele instellingen onderschrijven de motieven van de 
overheid om misbniik tegen te gaan. Maatregelen om encryptie in te dammen of 
sleutels bij een 'trusted third party' te deponeren, vinden ze echter overdreven en 
contraproductief. Belangrijk voor de bancaire wereld is volgens hen het vrije ge-
bruik van encryptie. Het concept van key escrow, waarbij encryptiesleutels afgege-
ven moeten worden, is volgens de NVB geen wenselijk zaak. Hiermee zou een 
nieuwe bureaucratische moloch ontworpen worden waarvan alleen de goedwillen-
den last hebben. Meegaan met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van en-
cryptie is volgens hen nodig om fraude en andere bedreigingen tegen te gaan. Hier-
voor is met name een juiste en onweerlegbare identificatie nodig, beveiligd via en-
cryptie. De inhoud van een bericht is ook gevoelig maar minder essentieel. Beper-
kingen op het gebied van encryptie zouden e-commerce feitelijk onmogelijk maken 
en het Nederlandse .bedrijfsleven op achterstand zetten. Criminelen zouden door 
het opleggen van beperkingen op het gebied van encryptie voordeel behalen, terwijl 
de overheid met zulke regels juist criminaliteit wil bestrijden. Voor de opsporing 
van criminelen zouden deze beperkingen geen enkel voordeel bieden. Criminelen 
zullen toch wel encryptie gebruiken of weer geheimtaal gaan gebruiken. Bovendien 
zal het over niet al te lange tijd mogelijk worden om encryptie onzichtbaar te ma-
ken. Regulering op dit gebied lijkt dus weinig zinvol en zal met name goedwillen-
den en het bedrijfsleven treffen. Volgens Sonnemans van de Nederlandse Vereni- 
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ging van Banken zou de overheid e-commerce niet moeten belemmeren maar veel-
eer het goede voorbeeld moeten geven: scholing en voorlichting geven en voor-
waarden scheppen voor e-commerce. 

In de tweede helft van 1999 vond weer een doorbraak plaats in het ontcijfe-
ren van beveifigingscodes. Wetenschappers van het Amsterdamse Centrum voor 
Wiskunde en Informatica kraakten de zogenoemde RSA-155-beveifigingssleutel 
van 512 bits. Dat is de code 'die model staat voor 95 procent van de sleutels voor 
de beveiliging van het geldverkeer via intemet (e-commerce).'Vele miljarden 
dollars . stromen dagelijks over het intemet, beveiligd door vergelijkbare codes.', al-
dus onderzoeksleider Te Riele van het CWI. De wetenschappers zeggen dat de 
standaards voor encryptie snel verouderen. De verwachting was dat de RSA-155- 
code nog minstens tien jaar zou meegaan, maar de code is dus nu dus al niet veilig 
meet De onderzoekers verwachten dat criminele hackers het kunstje over een jaar 
ook meester zijn. Voor het betalingsverkeer moet nu dus een grotere sleutel de 
standaard worden. De Amerikaanse overheid heat enkele weken na de kraak van 
RSA-155 besloten een groot aantal beperkingen op te heffen die rusten op de uit-
voer van encryptietechnologie. Daardoor mogen grotere sleutels waarschijnlijk 
binnenkort ook buiten de Verenigde Staten worden gebruikt, met uitzondering van 
landen als Lybie en Irak (NRC-Handelsblad 27 augustus 1999; de Volkskrant, 27 
augustus en 17 september, 1999). 

Het introduceren van grotere RSA-codes heeft als nadeel dat het elektro-
nisch betalingsverkeer langzamer verloopt. Elke verdubbeling van het aantal bits in 
de sleutel, leidt ruwweg tot achtmaal zoveel rekenwerk..Daarom is er ook belang-
stelfing voor fundamenteel andere encryptie die een hogere veiligheid combineren 
met minder bits en rekenwerk. Het komt dan aan op slimme wiskunde. De RSA-
methode werkt met priemgetallen. Naar aanleiding van de RSA-kraak werd en-
cryptie met elliptische krommen als mogelijk alternatief genoemd (de Volkskrant, 
11 september 1999)] 

Interpay verklaart dat de RSA-kraak voor Nederland niet betekent dat een 
grotere sleutel de norm moet worden. Daar wordt namelijk al standaard gebruik-
gemaakt van grotere sleutels. 

Banken en overheden vervullen in het maatschappelijke en economische verkeer 
vanouds een vertrouwensrol. Een belangrijke voorwaarde om deze rol te blijven 
vervullen is de zorg voor de veiligheid in dit verkeer. De Nederlandse Bank is voor 
het financiele verkeer de toezichthouder in Nederland. Door de tussenkomst van 
financiele instellingen, zoals banken, is er door de overheid relatief eenvoudig toe-
zicht te houden.  op de belangrijkste financiele stromen. Grote stromen geld laten 
een traceerbaar spoor na. Door de Wet op de Melding van Ongebruikelijke Trans- 

' De enctyptiemethoden nader toe te lichten valt buiten het bestek van dit onderzoek. 
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acties moeten de belangrijkste afwijkingen in geldstromen onder de aandacht van 
de overheid komen. Ook op andere terreinen ontstaan instellingen die als betrouw-
bare tussenpersoon fungeren. Volgens freelance journalist Smits zal de vraag ont-
staan in welke mate deze 'trusted third parties' en rekencentra verantwoordelijk 
zijn voor de gegevens die ze in beheer hebben. Wragen.die nu aan internetprovi-
ders worden gesteld, zullen ook aan deze partijen voorgelegd worden. Wat moeten 
ze doen als ze fraude door een klant bemerken?' Als deze instellingen in het bui-
tenland gevestigd zijn zal deze verantwoordelijkheid tegenover de Nederlandse 
overheid nog vager worden. 

De SMVP (1999) voorspelt dat het rechtstreekse betalingsverkeer, dus zonder tus-
senkomst van financiele instellingen, zal toenemen. Volgens hen bestaat het gevaar 
dat hierdoor het toezicht van de overheid vermindert. De betrouwbaarheid van het 
betalingsverkeer kan daarmee in gevaar komen. Volgens het American Institute of 
Certified Public Accountants zouden 'trusted third parties' die zekerheid verschaf-
fen over bijvoorbeeld het waarborgen van privacy en de veiligheid van financiele 
transacties de internetverkoop sterk kunnen stimuleren. Een instelling als Interpay 
probeert voor het bankwezen en het betalingsverkeer de rol van trusted third party 
op zich te nemen. De Nederlandse Bank zegt scherper toezicht te gaan houden op 
financiele producten die vanuit Nederland op internet worden aangeboden. Finan-
ciele dienstverleners die via internet opereren vallen ook onder het Toezicht Kre-
dietwezen en Toezicht Beleggingsinstellingen. De Nederlandse Bank beschouwt 
het zogenoemde Phonebanking als relatief onveilig. Hiervoor gelden daarom voor 
de Nederlandse financiele instellingen extra restricties. Ze stelt ook eisen aan de 
informatisering van deze instellingen. De Internationale Kamer van Koophandel 
heeft een nieuwe afdeling die zich bezighoudt met internetfraude. Doel is gegevens 
over internetfraude te verzamelen en voorlichting te geven over bijvoorbeeld frau-
de met creditcards, witwassen en bedrijfsspionage. Ze zegt samen te werken met 
Interpol (Computable Online, 28 september 1998). 

In de bestrijding van fraude vindt publiek private samenwerking in Nederland 
plaats in bijvoorbeeld het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Hieronder 
ressorteert de Stuurgroep Informatietechnologie en Criminaliteit. Hieraan zijn drie 
werkgroepen verbonden: Werkgroep Regelgeving, Werkgroep Informatiebeveili-
ging en de Werkgroep Fraude en E-commerce. Voor overleg over technische nor-
men voor veilige communicatie bestaat het Platform Veilige Communicatie. 

Interpay en de beveiligingsafdelingen van Visa en andere financiele instellingen 
hebben geregeld overleg met politie en justitie. Door de specialistische kennis en 
internationale contacten hebben deze instellingen vaak een informatievoorsprong 
op de nationale overheidsinstellingen. De veiligheidsafdelingen van de bancaire in- 
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stellingen maken gebruik van de contact- en informatiekanalen op internationaal 

niveau. De Nederlandse Vereniging van Banken geeft ook binnen de financiele we-

reld voorlichting over fraudebestrijding. De medewerkers van de veiligheidsafde-

lingen zijn veelal werkzaam geweest bij de pofitie. Hierdoor en door het contact 

met politic en justitie hebben ze een goed zicht op de werkwijze en de ontwikke-

lingen bij politie en justitie op het gebied van fraudebestrijding. Ze bieden over-

heidsinstellingen hun expertise aan en geven voorlichting over nieuwe ontwikkelin-

gen op het gebied van fraude. Volgens Van Staden van Interpay gaan de technolo-

gische ontwikkelingen echter zo snel dat politic en justitie dreigen achterop te ra-

ken en het zicht te verliezen. Dit zou volgens Interpay een schadefijke ontwikkeling 

zijn. Bij politie en justitie vinden er relatief vaak personele wisselingen plaats waar-

door ze slecht in staat zijn kennis op dit gebied op te bouwen. Voor financiele in-

stellingen is het daardoor lastig om een goede gesprekspartner te vinden. Mede-

werkers van de Bureaus Digitale Expertise vertellen dat de overheid niet afhanke-

lijk van het bedrijfsleven mag worden. Bedrijven zouden volgens hen nooit al hun 

geheimen prijsgeven. Bovendien bestaat het gevaar dat een bedrijf zelf onder ver-

denking staat of belang bij een uitkomst van een onderzoek heeft. Dit zou een ob-

je,ctieve, onafhankelijke waarheidsvinding in gevaar kunnen brengen. De grote be-

drijven zouden volgens de bureaus over voldoende specialistische kennis beschik-

ken om zorg te dragen voor hun beveiliging, ook op digitaal gebied. Met name het 

midden- en kleinbedrijf zou meer gevaar lopen omdat daar de verspreiding van 

kennis minder is. Ook wordt de afweging van kosten van beveiliging en de baten 

vaak anders gemaakt. Grote bedrijven en met name financiele dienstverleners zijn 

zich wel goed bewust van de waarde van hun goede naam. Veel bedrijven beveili-

gen zich echter slecht. Dit komt door onwetendheid of door onwil. Schade door 

bijvoorbeeld diefstal en met name schade door virussen neemt men vaak voor lief. 

Tussen banken en overheid bestaat de gedragscode dat banken bij fraude aangifte 

doen. Zowel Interpay als Visa zeggen aangifte te doen van fraude als ze genoeg 

zicht op een dader hebben. Het doen van aangifte zonder voldoende opsporingsin-

dicaties is volgens hen zinloos. Volgens de VNB zullen bedrijven en instellingen 

met name als er sprake is van fraude door eigen werknemers terughoudend zijn in 

het doen van aangifte. Niet alleen schaadt dit de eigen naam, ook moeifijk te dich-

ten beveifigingslekken komen naar buiten. Bovendien kan in deze gevallen een 

voor de instelling gunstiger regeling getroffen worden buiten de strafrechtelijke 

procedure om. Geld kan bijvoorbeeld worden terugbetaald of de medewerker kan 

ontslag nemen. 

Bedrijven zijn verantwoordelijk om zorgvuldig met hun informatie en privacyge- 

voefige gegevens om te gaan. Financiele instellingen en dienstverleners hechten 

sterk aan een betrouwbaar en veilig betalingsverkeer. Ze hebben beveiligings- en 
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opsporingsafdelingen opgericht voor een betere beveiliging tegen interne en exter-
ne bedreigingen van het betalingsverkeer en voor het opsporen van fraudeurs. 
Hiervoor hebben ze databanken beschikbaar waar bijvoorbeeld gegevens over ver-
miste en/of gestolen cheques of passen opgeslagen zijn. Voor opname in het sig-
naleringssysteem is altijd een aangifte bij de politie nodig. Verder geven de beveili-
gingsafdelingen voorlichting om fraude te voorkomen en fraude op te sporen. 

Behalve dat politie en justitie onvoldoende kennis zouden bezitten, geven zij vol-
gens de creditcardmaatschappijen ook niet voldoende prioriteit aan de vervolging 
van fraude. Het is vaak moeilijk een zaak tot een goed einde te brengen bij politie 
en justitie. Hoewel ze vrijwel altijd de zaken kant en klaar krijgen, blijft er toch nog 
veel op de plank liggen. De internationale context van internet vergroot dit pro-
bleem. Bij fraude met creditcards afkomstig van buitenlandse banken zijn vaak 
weinig gegevens bekend. Ook dit maakt opsporing van fraudegevallen moeilijk. 
Volgens een van de creditcardmaatschappijen, schuiven opsporingsinstanties elkaar 
de lastige zaken toe: op nationaal niveau schuift men wel zaken door naar een an-
dere regio en op internationaal niveau naar een ander land. 
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HOOFDSTUK 9 

Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Hacken 

9.1.1 Conclusies 
Hackers die zich houden aan de hackersethiek, de `echte hackers', zijn niet uit op 
vernieling, diefstal of fi -aude. Het gaat hen om het doorgronden van techniek en het 
realiseren van hun hackersidealen, zoals vrijheid van informatie en controle op de 
overheid. Zij zijn ook tot op zekere hoogte bereid hun kennis over het functioneren 
van informatiesystemen te delen met gevestigde instituties, zelfs met vertegen-
woordigers van politie en justitie. Echte hackers zijn geen bedreiging voor de so-
ciale orde. Het gevaar is dat hun kennis wordt misbruikt door vandalen en crimi-
nelen, want hackers delen hun kennis niet alleen met gevestigde instellingen maar 
stellen die ter beschikking .van iedere belangstellende, bijvoorbeeld in de vorm van 
tips en hackertools. Vervolgens is het probleem dat vandalen en criminelen zich 
moeilijk laten onderscheiden van echte hackers. Ook is er geen garantie dat een 
echte hacker toch niet een keer over de schreef gaat. Echte hackers oefenen tot op 
zekere hoogte informele sociale controle uit over met name de newbies 
(beginnelingen) door hen te wijzen op de hackersethiek en hen soms af te straffen 
als ze daartegen al te erg zondigen. Er zijn maar weinig echt kundige hackers en 
veel meer newbies en crackers (hackers die codes kraken met kraak-software). Die 
twee groepen maken gebruik van standaard hackertools, geschreven door de hac-
kers die er echt verstand van hebben. 

Hieronder staan hack-strategieen die we tegenkwamen in steekwoorden weergege-
ven (zie ook paragraaf 6.2.3). 
1. Naam-wachtwoord combinatie achterhalen: 

a. ontfutselen aan gebruiker (social engineering), 
b. plaatsen van een password sniffer, 
c. bestand met wachtwoorden (accountfile) kraken. 

2. Gebruiker verleiden tot binnenhalen Trojaans paard. 
3. Systeemfouten ontdekken (gevolgd door `hoppen' naar andere systemen). 

Hackers claimen terecht dat zij een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving 
doordat zij met hun acties constant aandacht vragen voor informatiebeveiliging. 
Hun andere idealen komen met die acties niet goed uit de verf. Tegenover de bij-
drage staat de schade die zij aanrichten doordat systemen enige tijd niet functione-
ren en er nieuwe beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen. De omvang 
van die schade is niet bekend, ook niet bij benadering. Ook ontbreekt het zicht op 
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patronen en trends in hacken (hackstrategieen, aantal moedwillige vemielingen), 

terwij1 dat toch relevante beleidsinformatie is, zowel op preventie als opsporing. 

Nederland heeft geen overheidsinstelling die zich op nationaal niveau bezighoudt 

met voorlichting over trends in hacken en met technisch beveiligingsadvies. 

Er wordt heel wat gehackt, maar de meeste pogingen stellen weinig of niets voor 

en zijn zonder succes. Vaak is het gepruts van insiders (werknemers) die maar eens 

wat proberen, of gaat het om gestrande pogingen van newhies. Waar een hacker 

wel een systeem binnendringt, is dat veelal via atom bekende softwaregebreken 

(hugs of holes) of via het om de tuin leiden van gebruikers (social engineering). 

Slechts af en toe worden nieuwe beveffigingsgaten in software ontdekt maar omdat 

veel systemen slecht zijn beveiligd, is het hacken ervan vaak toch `kinderspeP. Po-

pulaire doelwitten zijn grote bedrijven en overheidsinstellingen. Grote bedrijven 

beveiligen zich steeds beter, kleine bedrijfjes hebben daar de kennis en het geld 

vaak niet voor. De overheid zorgt echter ook niet goed voor haar beveiliging. 

Het hackerswereldje heeft kenmerken die duiden op georganiseerdheid in de klas-

sieke zin van het woord. De actieven kennen elkaar, houden meetings en hebben 

een clubblad. Toch is geen sprake van een formele organisatie. Er zijn relatief zelf-

standig opererende groepjes insiders met daaromheen wolken van ongeorganiseer-

de geinteresseerden. Deze georganiseerdheid doet denken aan die van het krakers-

wereldje in de jaren zeventig en tachtig, maar er zijn verschillen. Ten eerste is de 

internationale uitwisseling bij hackers veel intensiever, vooral vanwege internet. 

Ten tweede is er een verwevenheid tussen hackers en gevestigde instituties omdat 

hackers kennis bezitten die belangrijk is in onze samenleving. Mede door die ver-

wevenheid is het hackerswereldje goed toegankelijk voor buitenstaanders, ook 

voor politie en justitie. Wat bijdraagt aan die toegankelijkheid is dat hackers de po-

litie niet vrezen. Ze weten namelijk dat hacken geen opsporingsprioriteit heeft en 

dat ze politiemensen wat technische kennis betreft de baas zijn. Zo zijn zij bijvoor-

beeld bij uitstek degenen die kennis hebben over verhullen van digitate sporen. 

Hackers zijn wel beducht voor de mogefijkheden die providers hebben om hen 

(tijdelijk) van het internet af te sluiten. 

Er is geen actief opsporingsbeleid gericht op hackers. Dat heeft vooral te maken 

met de houding in onze samenleving jegens hacken. Hacken geldt in Nederland 

primair als beveiligingsprobleem. Daarmee in overeenstemming is de lage aangifte-

bereidheid. Bedrijven schamen zich wanneer hun systeem is gehackt. In tegenstel-

ling tot bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wordt in Nederland ook weinig ge-

sproken over dreigend cyberterrorisme. Nederlanders zijn daar wellicht — terecht of 

onterecht — te nuchter voor. Ook langs die weg ontstaat dus geen maatschappelijke 

druk om hackers stevig aan te pakken. Ondanks deze omstandigheden moet de po- 
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litie wel beschikken over de mogelijkheden en de kennis om hackzaken effectief 
aan te pakken, want computersystemen spelen een steeds belangrijker rol in onze 
samenleving. En er is, ondanks een hackersethiek, geen enkele reden aan te nemen 
dat vandaag of morgen niet een computervredebreuk plaatsvindt waartegen straf-
rechtelijk optreden maatschappelijk gewenst is. 

9.1.2 Aanbevelingen 
Voor politie en justitie heeft de aanpak van hacken geen hoge prioriteit. Zij moeten 
echter wel in staat zijn om, als het moet, een hackzaak tot een goed einde te bren-
gen. Tegen deze achtergrond komen we tot de volgende aanbevelingen. 

Kennispositie 
1. Politie en justitie moeten goed contact houden met het hackerswereldje. Be-

denk dat echte hackers niet uit zijn op botte vernieling, diefstal en fraude, en 
dat ook veroordelen. 

2. Politie en justitie moeten zorgen dat zij meer zicht krijgen op het verschijnsel 
hacken. 
a. Doe periodiek grondig (kwantitatief) onderzoek naar patronen en trends in 

hacken en beveiligingsmaatregelen. Onderzoek daarbij ook een aantal 
hackzaken. 

b. Doe periodiek grondig onderzoek naar vormen en omvang van schade. 
Geef veel aandacht (en bekendheid) aan het gezag en aanzien van het on-
derzoek. 

Organisatie van de opsporing 
3. Organiseer dat bij de Nederlandse politie steeds enkele mensen technisch goed 

onderlegd zijn op het vlak van hacken (dergelijke kennis is ook nodig voor bij-
voorbeeld fraudebestrijding). 

4. Organiseer dat — als dat voor een grote zaak nodig is — de politie een beroep 
kan doen op experts van buiten (denk daarbij ook aan de mogelijkheid derge-
lijke expertise aan de politie te koppelen via deeltijdaanstellingen of via de 
vrijwillige politie). 

5. Maak en implementeer een `procesbeschrijving' voor agenten in de basiszorg 
en rechercheurs over hoe zij moeten handelen bij een aangifte van hacken (met 
speciale aandacht voor goede doorverwijsroutines). 

Overige maatregelen 
6. De aanpak van hacken moet in eerste aanleg verlopen via preventiemaatrege-

len. De overheid moet daarbij een voorlichtende rol vervullen. Ze dient daar-
toe een landelijk voorlichtingspunt te realiseren (ook op internet). Dit voor-
lichtingspunt kan ook achtergrondstudies (laten) verrichten. 
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a. Social engineering is nog immer een succesvolle hackersstrategie, dus 
moeten overheidsinstellingen en bedrijven worden gestimuleerd meer aan-
dacht te besteden aan social security. 

b. Wat technische beveiliging betreft moet vooral worden gelet op de situatie 
in kleine bedrijven en overheidsinstellingen. 

7. Doe nader onderzoek naar de bestuurlijke mogelijkheden providers te ver-
pfichten om, onder bepaalde voorwaarden, het account van een hacker af te 
sluiten (paragraaf 6.4). 

8. Maak en implementeer een beveiligingscode voor bedrijven die informatie uit-
wisselen met de overheid (paragraaf 6.4). 

9.2 Kinderpornografie 

9.2.1 Conclusie.s. 
Ms we ergens kunnen zien hoe Internet een ongewenst maatschappelijk verschijn-
sel faciliteert, is dat wel bij kinderpomografie. Om te beginnen is de hoeveelheid 
kinderpomo die over de wereld circuleen, enorm toegenomen door de kopieermo-
gelijkheden van moderne computers. Liefhebbers hebben niet een paar plaatjes of 
een paar albums vol, maar beschikken soms over collecties van tienduizenden af-
beeldingen. De belangrijkste verandering is echter dat door internet een zeer toe-
gankelijke communicatiestructuur rond kinderporno tot stand is gebracht, waar-
door de sociale georganiseerdheid ervan aanzienfijk is verhoogd. Deze nieuwe ge-
organiseerdheid wordt meer gedragen door de digitale communicatiestructuren op 
internet dan door persoonlijke verbondenheid van de organisatieleden zoals bij een 
insidersnetwerk het geval is. Dat betekent dat mensen met enige belangstelling in 
kinderporno nu eenvoudig even kunnen aanhaken; het betekent niet dat onschuldi-
ge internetbezoekers geheel onverwacht met kinderpornoplaatjes worden gecon-
fronteerd. Die kans lopen vooral degenen die een bezoek brengen aan nieuwsgroe-
pen of babbelboxen met aan (jeugd)seks gerelateerde onderwerpen. Dat op Internet 
vaste sociale structuren ontstaan rond kinderporno, heeft op de deelnemers daar-
aan een legitimerend effect ('zie je wel, seks met kinderen is niet zo vreemd, wee] 
anderen vinden het ook oke'). 

Hieronder staan manieren van verspreiden van kinderpomo met ICT, weergegeven 
in steekwoorden (zie ook paragraaf 7.2.2): 
1. Openlijk aanbieden op een website (komt niet vaak meer voor). 
2. Verhuld aanbieden via een website (waaronder pay-sites). 
3. Aanbieden via discussiegroepen; 
4, via chat- of babbelboxen; 
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5. via e-mail, eventueel nadat men elkaar gevonden heeft in discussiegroep of bab-
belbox (gebeurt ook wel via een gehackte e-mail van een onschuldige derde); 

6. via bulletin board systems die niet gekoppeld zijn aan internet. 

Andere conclusies over aard en ernst van kinderporno op internet zijn: 
I. Internet heeft ertoe geleid dat het aantal (kopieen van) kinderpornoafbeeldingen 

in onze samenleving is verveelvoudigd. 
2. Onzeker is of internet leidt (heeft geleid) tot een toename in verschillende kin-

derpornoafbeeldingen en/of een toename in het aantal misbruikte kinderen; wel 
is zeker dat veel oud materiaal schier eindeloos wordt gekopieerd. 

3. Over de omvang van kinderporno op het internet en over de omvang van het 
aantal daarvoor misbruikte kinderen, kan bitter weinig met zekerheid worden 
gezegd. Belangrijker dan dat is echter het volgende punt: 

4. Internet heeft ertoe geleid dat kinderpornomateriaal eenvoudiger en voor een 
groter publiek dan voorheen te verkrijgen is (de toegankelijkheid is vergroot). 

5. Kinderpornomateriaal is veelal geen materiaal uit de grofste categorie 
(volwassenen die seks met kinderen bedrijven). 

6. Mondiaal gezien speelt Nederland geen hoofdrol in het vervaardigen en aanbie-
den van kinderporno op het internet. 

7. De trend is dat kinderporno op internet `ondergronds' gaat, dat wil zeggen: 
wordt aangeboden op manieren die minder sporen nalaten en/of niet publiek 
toegankelijk zijn (babbelboxen, e-mail, pay-sites, bulletin boards). 

8. Er is in Nederland weinig zicht op hoe internet-pedofielennetwerken functione-
ren, welke omvang zij hebben en hoe zij verweven zijn met netwerken in de 
echte wereld. Zelfs wanneer een communicatiepatroon een netwerk mag heten, 
is onduidelijk. 

Voorzover wij hebben kunnen achterhalen, is onbekend of deze ontwikkelingen 
ertoe leiden dat meer nieuw materiaal wordt geproduceerd en dat er meer kinderen 
worden misbruikt. Sommige mensen vermoeden van wel, en het lijkt ook logisch, 
maar zekerheid daarover is er niet omdat onderzoeksgegevens daarover ontbreken. 
In pedofiele kringen op internet is wel vraag naar nieuw materiaal. 

Het klinkt wellicht wat cynisch, maar Internet heeft er ook voor gezorgd dat het 
kinderpornowereldje voor politie en justitie toegankelijker is geworden. Observe-
ren via internet is eenvoudiger dan observeren tijdens een bijeenkomst in de echte 
wereld. Dat hebben we als onderzoekers ook zelf ervaren (zie paragraaf 3.6). Poli-
tiemensen kunnen dankzij internet ook veel gemakkelijker contact leggen met kin-
derpornoverspreiders (hoewel die lang niet zo toegankelijk zijn als hackers). Dit is 
een schrale troost maar maakt wel duidelijk dat voordelen van internet niet uitslui-
tend zijn weggelegd voor criminelen. 
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De politie heeft dan wel meer zicht op kinderporno, tegelijk moeten we constateren 

dat dit niet hetzelfde is als meer grip. Het is namelijk moeilijk om verspreiders van 

strafbaar materiaal te traceren en identificeren. Het aantal hindernissen in de opspo-

ring is groot. We noemden in paragraaf 7.4.3 de volgende: 

1. Samenwerkingproblemen: 

a. tussen nationale politie-instanties onderfing (zowel bij het 

de aanpak), 

b. tussen korps en provider (met name bij de acutpak van kin 

c. tussen Nederlandse politie en politic in landen waarmee 

contact is (Rusland werd als voorbeeld genoemd), 

d. tussen Nederlandse politie en buitenlandse politie meer 
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signaleren als bij 

derporno), 

minder frequent 

in het algemeen 

vanwege de (te lange) procedures rond rechtshulpverzoeken en gebrek aan 

werkafspraken. 

2. Bewijsvoerings- / opsporingsproblemen: 

a. onduidelijkheid over wanneer sprake is van infiltratie of pseudo-koop, 

b. vaststellen dat het om kinderporno gaat (kind jonger is dan zestien jaar, 

geen onschuldig naakt, geen digitaal gemanipuleerd materiaal), 

c. spoor volgen ondanks gebruik van internationale routes, 

d achterhalen van de NAW-gegevens van de verdachte (samenwerking tus-

sen politie en provider), 

e tijdig veiligstellen van bewijsmateriaal (idem), 

f vaststellen dat de verdachte degene was die de kinderporno verspreidde. 

3. Capaciteitsproblemen: 

a. veel capaciteit van de Bureaus Digitale Expertise gaat `verloren' met rela-

tief eenvoudig werk (invoeren van drie-echelonsmodel gaat traag), 

b. zaken zijn erg arbeidsintensief (waardoor vooral proactief werken erbij in-

schiet). 

4. Kennistekon: 

a. gebrek aan kennis over wat wel/geen kinderporno is (vooral bij politie), 

b. gebrek aan kennis over ICT-aspecten (vooral bij basispolitie en OM). 

5. Territorialiteitsprobleem: 

a. vaststellen in welk land het delict is gepleegd, 

b. vaststellen waar in Nederland het delict is gepleegd (welke politieregio of 

arrondissement?). 

6. Gebrek aan inzicht in internet-netwerken: 

a. onduidelijkheid over wat een Metwerk' is en hoe intemet-pedofielennet-

werken functioneren, 

b. onduidelijkheid over de relatie tussen internet-netwerken en netwerken ou-

de stijl. 



Van een afstandje gezien, is duidelijk dat politie en justitie een inhaalslag hebben te 
maken. Dat is vermoedelijk ook geen eenmalige actie, ze moeten ook omschakelen 
naar een ander tempo. Internetontwikkelingen gaan razendsnel en ongecoordineerd 
('relatief autonoom'). Mensen hebben nieuwe mogelijkheden, gebruiken die direct 
en brengen samen dingen tot stand die niemand had voorzien of gepland. Over-
heidsbureaucratieen hebben moeite dat te volgen. Misschien stabiliseert de `sociale 
hectiek' op internet zich op den duur wet wat, zodat het verandertempo afneemt, 
maar wat vaststaat is dat politie en justitie nu veel inhaalwerk te doen hebben. Een 
overspannen reactie is niet nodig maar wet de nodige innovatiebereidheid en vooral 
flexibiliteit. Op sommige punten kan nader onderzoek helpen (zie ook de volgende 
paragraaf). 

Het probleem is niet een tekort aan verboden en bevoegdheden. Ook het versleu-
telen van berichten en het wissen van digitale sporen door pedofielen is (nog) geen 
serieus probleem. Dat er voor het overige wet het een en ander kan worden gedaan 
ter verbetering van de opsporing, maakt de lijst met hindernissen duidelijk. Wat de 
internationale aanpak betreft, is het niet alleen een kwestie van verschillen in regel-
geving, het is vooral een kwestie van hoe in de verschillende landen naar het pro-
bleem wordt gekeken. Illustratief daarvoor is dat ook de diverse nationale meld-
punten kinderporno niet tot samenwerking en uitwisseling van meldingen komen, 
terwijl geen enkele forrnele regel dat in de weg staat. 

9.2.2 Aanhevelingen 
Kinderporno op internet is niet geheel uit te bannen. De aanpak ervan heeft een 
hoge prioriteit, hetgeen strookt met de maatschappelijke verhoudingen. Politic en 
justitie moeten daarom zoveel grip op de materie hebben (en houden) dat zij in 
staat zijn kinderporno op internet effectief aan te pakken. Als deze vertrekpunten 
worden gehanteerd, komen we tot de volgende aanbevelingen. Op de gewenste or-
ganisatie van de opsporing meer in het algemeen, komen we in paragraaf 9.5 nog 
terug. 

Kennispositie 
1. Initieer een onderzoek naar de aard en het functioneren van internet-

pedofielennetwerken en de wijze waarop ze zijn verbonden met de sociale 
structuren in de echte wereld (dat kan in samenwerking tussen politiemensen 
en sociaal-wetenschappers). Maak gebruik van de op dit vlak opgedane ken-
nis van O'Connell van de universiteit te Cork in Ierland. 
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2. Verricht een analyse van door politie en justitie gedraaide internet-
kinderpornozaken om verder in kaart te brengen welke knelpunten zich in de 
praktijk hebben voorgedaan en hoe/waarom ze wel of niet zijn opgelost. Doe 
dit in overleg met de OM-werkgroep Kinderporno op Internet, die enkele 
eerste zaakbeschrijvingen geeft in haar eindrapportage. Betrek in het onder-
zoek ook een buitenlands korps van waaruit opsporingssuccessen worden 
gemeld (bijvoorbeeld Beieren). 

3. lnitieer een experiment waarin de effectiviteit van opvallende politiesurveil-
lance op internet wordt onderzocht. 

4. Start in verband met het aanleggen van het `kinderpornobestand' bij de CRI 
overleg met de universiteit te Cork, waar een team van wetenschappers het-
zelfde doet. Ga tevens na of iets dergelijks ook niet elders in de wereld ge-
beurt. 

Organisatie van de opsporing 
5. Maak de aanpak van kinderporno op internet geen exclusief politie-

/justitieprobleem. Maak ook gebruik van informele sociale controle. 
a. Zorg ervoor dat burgers integraal onderdeel blijven (worden) van de 

controle op kinderporno. Denk niet alleen aan het meldpunt kinderpor-
no maar ook de 'burger thuis' (educatie en voorlichting). Ga tegen dat 
op bepaalde openbare delen van internet de sfeer kan ontstaan dat kin-
derporno wel oke is (bijvoorbeeld door politiesurveillance en voorlich-
tingscampagnes op internet). 

b. Verricht nader onderzoek naar verdere mogelijkheden om de informele 
sociale controle op intemet te versterken. 

6. Maak en implementeer een 'procesbeschrijving' voor agenten in de basiszorg 
en rechercheurs over hoe zij moeten handelen bij een aangifte van kinderpor-
no met 1CT. 

7. Maak en implementeer 'procesbeschrijvingen' voor samenwerking tussen 
politieonderdelen en tussen politie en justitie. Maak gebruik van ervaringen 
uit concrete zaken. 

8. Voer beginselen van het drie-echelonsmodel door, speciaal: 
a. expertise omtrent digitale opsporing bij de Bureaus Digitale Expertise; 
b. taakaccenthouders digitale opsporing in de politiedistricten en OM-

arrondissementen; 
c. voorlichting en opleiding voor politie (waaronder de afdelingen Jeugd en 

Zeden) en justitie over de opsporing van digitale kinderporno, gericht op 
do's en clout's bij de start van een opsporingsproces. 

9. Zorg dat in elk geval een aantal politiemensen, bijvoorbeeld zedenrecher-
cheurs, proactief surveilleert op Internet, niet in de laatste plaats om te zor-
gen dat er politiemensen zijn die goed thuis zijn op de kinderpomonetwerken 
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van internet en die de trends signaleren. Let behalve op goed toegankelijke 
delen van internet vooral ook op de minder toegankelijke digitale terreinen 
(zoals pay-sites en bulletin boards). 

Overige maatregelen 

10. Zorg ervoor dat internetgebruikers technisch gezien zoveel mogelijk traceer-
baar zijn, vanaf hun IP-adres tot hun NAW-gegevens (dit is een basisvoor-
waarde voor de opsporing). 

11. Laat providers een nadrukkelijke rol spelen in de bestrijding van kinderpor-
no, in onderling overleg of door via de bestuurlijke weg voorwaarden te 
stellen aan het providerschap (zie paragraaf 7.5). Denk in dit verband aan: 
a. op aanvraag snel beschikbaar stellen van NAW-gegevens; 
b. melden van kinderpornozaken en veiligstellen van bewijsmateriaal; 
c. het instellen van een teperkt internetabonnement' (zie paragraaf 7.6). 

12. Stel ook virtuele kinderporno strafbaar. 
13. Verbeter de mogelijkheden voor internationale samenwerking: 

a. werk aan een gemeenschappelijke internationale visie op (de aanpak 
van) kinderporno op internet; 

b. werk aan harmonisering van wetgeving in Europees en mondiaal ver-
band; 

c. werk aan versnelling van procedures rond rechtshulpverzoeken. 

9.3 Fraude in e-commerce 

9.3.1 Conclusie.s. 

E-commerce staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Van het elektronisch 
betalingsverkeer vindt ook nog eens het grootste deel plaats tussen bedrijven on-
derling. Burgers wachten nog af E-commerce vergt dat bedrijven en burgers een 
basaal vertrouwen hebben in elkaar en in de manier waarop zij zaken doen. In Ne-
derland is het vertrouwen in e-commerce nog niet groot. Banken raden betalen via 
internet af en de pers meldt geregeld incidenten waaruit blijkt dat internet onveilig 
is. Ook geavanceerde beveiligingen blijken feilbaar en worden gekraakt. Claims dat 
waterdichte beveiligingstechnieken in de maak zijn, lijken dan ook meer gebaseerd 
op optimisme dan op historisch inzicht. 

Toch zal e-commerce doorzetten. Dat biedt nieuwe kansen voor fraude maar ook 
nieuwe kansen voor beveiliging. Beveiliging is nooit af maar vergt een voortduren-
de inspanning om met nieuwe, verbeterde systemen te komen. Fraude vindt na-
tuurlijk al plaats in e-commerce. De omvang daarvan zal de komende tijd toene-
men, simpelweg omdat e-commerce toeneemt. Onbekend is of de totale fraude in 
Nederland toeneemt als gevolg van e-commerce. Net  als bij kinderporno ontbreekt 
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het aan gegevens over patronen en trends in fraude. Methoden die worden gebruilct 

voor fraude in e-commerce, zijn: 

1. Creditcardgegevens achterhalen: 

a. met een smoes vragen aan kaarteigenaar (social engineering), 

b. onderscheppen met een sniffer, 

c. genereren (ad random), 

d. pagina van een betrouwbaar bedrijf vervalsen en `Iclanten' gegevens vra-

gen, 

e. (malafide) bedrijfje oprichten en gegevens van klanten misbruiken, 

f kopieren met een Smartcard Reader Writer, 

g. op andere wijze in de echte wereld gegevens ontfutselen en digitaal mis-

bruiken. 

2. Card vervalsen: 

a, echte kaart kraken en (eventueel) wijzigen, 

b. gegevens van echte kaart achterhalen en kaart geheel namaken. 

3. Trojaans paard bijvoorbeeld een betaalnummer laten bellen. 

4. Klassieke oplichting: iets beloven en niet (geheel) nakomen. 

5. Beinvloeden van koersen door geruchten. 

6. Digitale gegevens wijzigen (bijvoorbeeld in betaalopdrachten). 

7. lets bestellen in het buitenland en de belasting erop ontduiken. 

Het handelsterrein dat de voorkeur lijkt te hebben van fraudeurs, is dat van grens-

overschrijdende transacties en handel in diensten. Een groot deel van de fraude 

wordt gepleegd van binnenuit, door werknemers. Slachtoffers doen vaak geen aan-

gifte van fraude. Net  als bij hacken roept ook digitale fraude bij het slachtoffer ge-

voelens van schaamte op ('ik ben erin getrapt', `mijn beveiliging deugde niet'). 

Voor bedrijven geldt vooral dat zij de zaak uit de publiciteit willen houden. 

Fraudeurs zijn niet zoals hackers en pedofielen georganiseerd in sociale netwerken. 

Op hoofdlijnen opereren zij zelfstandig danwel in samenwerking met een of enkele 

partners, of zij opereren vanuit een — al dan niet criminele — organisatie in de meer 

klassieke zin van het woord. Er zijn rond fraudeurs geen communicatiestructuren 

op Internet. Mede daardoor zijn zij moeilijk toegankelijk, moeilijker in elk geval 

dan hackers en pedofielen. Zorgpunten wat betreft de georganiseerdheid zijn: 

— het gemak waarmee internetwinkels kunnen worden gestart en beeindigd; 

— fraude 'op niveau' wordt steeds meer een zaak van superspecialisten: mensen 

die grondig kennis hebben van financiele transacties en van computersystemen 

(bankspecialist en hacker ineen). 
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Vooral dat laatste punt is ernstig omdat zo een criminaliteitsterrein dreigt te ont-
staan waarop politic en justitie geheel niet meer thuis zijn. 

Niet alleen fraudeurs zijn slecht toegankelijk, ook de fi -audes die zij plegen zijn dat, 
vooral vanwege de geringe aangiftebereidheid bij bedrijven. Zij willen de zaken 
buiten de publiciteit houden, omdat zij terecht menen dat fraudezaken het imago 
van het bedrijf schenden en het vertrouwen in e-commerce ondermijnen. Politic en 
justitie weten dus erg weinig van wat zich op dit terrein afspeelt. Zij hebben geen 
goed zicht op patronen en trends in: fraude, fraudetechnieken en de omvang van de 
schade. Het ontbreekt ze hier derhalve nog meer dan bij hacken en kinderporno, 
aan relevante (preventie)beleidsinformatie. 

Problemen in de opsporing van fraude in e-commerce komen globaal genomen 
overeen met die in de opsporing van kinderporno (zie aldaar). Er zijn echter twee 
belangrijke verschillen. Ten eerste is de aangiftebereidheid bij fraude veel lager. De 
belangen van de financiele sector zijn soms ronduit strijdig met opsporingsbelan-
gen. Ten tweede is bij fraude nog specialistischer kennis vereist. Opsporingskansen 
worden bij de wel aangegeven fraudezaken al snel laag ingeschat, waardoor derge-
lijke zaken een lage prioriteit krijgen. De media-analyse wijst er voorzichtig op dat 
als sprake is van politieoptreden tegen fraude met ICT, het gaat om fraude met te-
lefoontechnologie, cards en CD's. 

De financiele sector ziet de aanpak van fraude vooral als een beveiligingsprobleem. 
Bedrijven willen de aanpak ervan zelf ter hand nemen en pleiten daarbij voor een 
vrij gebruik van encryptie. Er zijn geen initiatieven in de richting van een meldpunt 
voor fraudegevallen of verdachte zaken op internet. Encryptie is een heikel punt 
want de overheid moet voor de rechtshandhaving zicht kunnen houden op de han-
del en wandel van individuen. Ook hier zien we weer de divergerende belangen 
tussen bedrijfsleven en overheid. Dat is een ernstige hinder voor de opsporing. Ka-
rikaturaal weergegeven komt het verschil op het volgende neer: de financiele sec-
tor pleit voor preventie, zelfregulering en zaken buiten de publiciteit houden 
(bijvoorbeeld fraudes onderling regelen) — politic en justitie willen het strafrecht 
toepassen. Dit onderzoek laat geen conclusie toe over welke aanpak uiteindelijk de 
samenleving het beste helpt om met het probleem van fraude in e-commerce om te 
gaan. Op basis van eerder effectiviteitsonderzoek bij de politic is echter de conclu-
sie gerechtvaardigd dat een mix van strategieen het meeste effect sorteert. 

9.3.2 Aanbevelingen 

Omdat veel problemen in de aanpak van digitale fraude overeenkomen met pro- 
blemen in de aanpak van kinderporno op interne, gelden ook voor fraude veel van 
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de aanbevelingen voor kinderpomo. Dat geldt vooral voor de aanbevelingen 2, 5, 
6, 7, 8, 10, I Ia, lib, en 13. Speciaal voor fraude nog het volgende: 

Kennispositie 
I. Politie en justitie moeten zorgen dat zij meer zicht krijgen op het verschijnsel 

fraude in e-commerce: 
a. Doe periodiek grondig (kwantitatief) onderzoek naar patronen en trends in 

fraude en beveiligingsmaatregelen. Geef maximale aandacht (en bekend-
heid) aan het gezag en aanzien van het onderzoek. Garandeer bedrijven die 
meewerken absolute anonimiteit. 

b. Doe periodiek grondig onderzoek naar vormen en omvang van schade. 
2. Onderzoek of het resultaat uit de media-analyse (dat politieoptreden tegen 

fraude met 1CT gaat om fraude met telefoontechnologie, cards en CD's) duidt 
op een patroon of dat sprake is van een toevallige bevinding. 

3. Let op de ontwikkelingen rond internetveilingen. 
4. Richt van overheidswege een meldpunt in waar burgers terecht kunnen met 

klachten en tips: 
a. Onderzoek welke rol de overheid daarin moet spelen. 
b. Maak en implementeer adequate procedures voor binnengekomen 

tips/klachten. 

Organisatie van de opsporing 
5. Politie/justitie en bedrijfsleven moeten hun verschillende visies op hoe fraude 

in e-commerce moet worden aangepakt, niet zien en inzetten als tegengestelde 
strategieen maar als complementaire. 

Overige maatregelen 
6. Stel bedrijven die zich vestigen op internet verplicht, zich in te schrijven in een 

register, waarvoor ze in mil een logo mogen plaatsen op hun website (verge-
lijk de vrijwillige Web Trader-code uit paragraaf 8.5). 

7. Voorzie in degelijke (overheids)voorlichting aan burgers omtrent veiligheid in 
e-commerce. 

8. Stel speciaal regels op voor internetveilingen (zie ook aanbeveling 3 en para-
graaf 8.3.2). 

9.4 Reikwijdte van de bevindingen en aanbevelingen 

Conform de structuur van het onderzoek hebben we hiervoor conclusies en aanbe-
velingen gepresenteerd bij elk van de drie onderzochte delictsoorten (hacken, kin-
derpomo en fraude). Daarbij bleek dat aanbevelingen niet steeds uitsluitend voor 
een delictsoort gelden. Een groot aantal aanbevelingen geldt in feite juist voor de 
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aanpak van elke vorm van `ICT-criminaliteie. Ms de politie bijvoorbeeld met in 
staat is een hackzaak op te lossen, is zij ook kansloos in zaken waarbij hacken is 
gebruikt als manier om nog weer een ander delict te plegen. Zo gezien is het kun-
nen oplossen van een hackzaak een soort noodzakelijke basisvaardigheid. De aan-
bevelingen die we formuleerden bij hacken (paragraaf 9.1.2) hebben dan ook een 
overeenkomstig breed belang. 

De hindernissen in de opsporing die we signaleerden bij de aanpak van kinderporno 
(paragraaf 9.2.1) zijn in feite algemene knelpunten. We lcwamen ze tegen bij kin-
derporno omdat politic en justitie daar de meeste inspanningen doen. Ms die knel-
punten worden opgelost, vergroot dat niet alleen het vermogen van politie en justi-
tie om kinderporno op interne op te sporen; het zou helpen bij de aanpak van alle 
criminaliteit met informatie- en communicatietechnologie. Zo moeten ook de 
meeste aanbevelingen rond kinderporno gelezen worden. Ook de bestuurlijke mo-
gelijkheden die we noemden, zoals het stellen van voorwaarden aan het provider-
schap, zullen niet alleen bijdragen aan de aanpak van kinderporno, maar ook aan de 
aanpak van andere criminaliteitsvormen. Voor verbetering van de kennispositie en 
de organisatie van de opsporing geldt hetzelfde. 

9.5 Opsporingsmethoden in cyberspace en daarbuiten 

Dit onderzoek ging over criminaliteit met informatie- en communicatietechnologie. 
Opsporen van dergelijke criminaliteit vergt natuurlijk methoden die zijn afgestemd 
op een digitale omgeving. Vanwege dit accent in het onderzoek kan het beeld zijn 
ontstaan dat buiten cyberspace niets verandert, dat daar nog steeds kan worden 
volstaan met klassieke opsporingsmethoden. Dat is dan een misvatting. Ook buiten 
cyberspace neemt de digitalisering snel toe. 

Dit onderzoek en de aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn gericht op politiewerk in 
een typische ICT-omgeving. Maar ook bij klassieke delicten zal ICT op de een of 
andere manier steeds vaker een rol spelen (zie ook paragraaf 5.3). Hoewel geen 
onderwerp van deze studie, vragen we toch aandacht daarvoor. We volstaan met 
een algemene aanbeveling: ontwikkel naast de klassieke opsporingsmethoden digi-
tale varianten ervan. Denk bijvoorbeeld aan digitaal sporen- en buurtonderzoek, 
digitaal volgen, digitaal runnen van informanten, et cetera. Het belangrijkste in de-
ze fase van de ontwikkeling is waarschijnlijk het opdoen van ervaring met dergelij-
ke methoden en het delen van deze ervaringen in politie- en OM-kringen. We keren 
terug naar criminaliteit met ICT. 
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9.6 Criminaliteit met 1CT: conclusies en aanbevelingen op hooldlijnen 

De belangrijkste verandering die nieuwe communicatie- en informatietechnologie 

met zich meebrengt, is dat mensen in het gebruik ervan tal van nieuwe sociale 

structuren tot stand brengen. Met name op internet is dit heel manifest. Daar is zo 

gezien sprake van een soort sociale hectiek. Dat verloopt niet gepland. Het gaat 

om relatief autonome processen. Door de nieuwe technologie hebben mensen niet 

alleen meer mogelijkheden maar ze hebben ook minder zicht op elkaars doen en 

laten. Daardoor kunnen zij zich ook gemakkelijker dan voorheen onttrekken aan de 

heersende regels: `niemand die het merkf Sterker nog, de iiieuwe sociale structu-

ren die ontstaan rond strafbaar gedrag, hebben een legitimerend effect ('ik ben niet 

de enige die dit doet, het is dus best wet oke). Omdat oude mogelijkheden voor 

normafwijkend gedrag niet zo snel verdwijnen als er nieuwe bijkomen, neemt per 

saldo het criminele repertoire in onze samenleving toe. 

Deze ontwikkeling leidt over het geheel genomen tot een toename in strafbare ge-

dragingen. Hacken is een nieuw delict dat veelvuldig wordt gepleegd, en we heb-

ben geen reden te veronderstellen dat deze toename in strafbare feiten wordt ge-

compenseerd doordat hackers vroeger andere delicten pleegden die zij nu niet meer 

plegen. Het aantal strafbare gedragingen in verband met kinderporno is door inter-

net helemaal fors toegenomen, vooral door de frequentie waarmee belangstellen-

den kinderporno kopieren. We kunnen bier zonder risico spreken van een vloedgolf 

in normafwijkend gedrag, ook al is de omvang ervan niet exact te becijferen. Wat 

fraude betreft is onduidelijk of sprake is van een toename in strafbare gedragingen 

of dat het gaat om een verschuiving. Dat is overigens tekenend voor het slechte 

zicht dat politie en justitie hebben op dit probleem. 

Het is niet zo dat ICT ertoe leidt dat burgers meer strafbare gedragingen plegen 

terwijI patie en justitie met lege handen staan. Ook hen biedt nieuwe technologie 
nieuwe mogelijkheden. Politie en justitie hebben echter wel een inhaalslag te ma-

ken. Bovendien moeten ze wennen aan het verandertempo. ICT-ontwiklcelingen 

gaan snel en klassieke overheidsbureaucratieen hebben moeite de daarmee gepaard 

gaande veranderingen in sociale structuren te volgen. Dat vergt innovatiebereidheid 

en vooral flexibiliteit, zowel op individueel als organisationeel niveau. 

Wat politie en justitie momenteel nog wel het meeste parten speelt, is een gebrek 

aan kennis. We denken dan ten eerste aan inzicht in patronen en trends in 'ICT-

criminaliteit' en ten tweede aan zicht op de identiteit van mensen die zich bewegen 

in de digitale wereld. Dat laatste is in verband met rechtshandhaving het ernstigste 

gemis, want de basis van rechtshandhaving is dat de overheid weet, of te weten kan 

komen, wie wie is en wie warmer wat gedaan heeft 7  ook in cyberspace. Maatre-

gelen ter versterking van de rechtshandhaving aldaar, zullen dan ook voor een be- 
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langrijk deel betreklcing moeten hebben op het verbeteren van de kennispositie van 
politie en justitie. Zij moeten letterlijk en figuurlijk de weg weten op digitaal terrein 
(basis), ze . moeten gedragingen en identiteiten van burgers kunnen achterhalen 
(opsporing) en zij moeten zicht hebben op patronen en trends in criminaliteit met 
ICT (opsporingsbe/eid). Dat zijn de essenties. Veel van de maatregelen die we 
hiervoor voorstelden, staan in feite in dienst daarvan. 

Kennis is dus een eerste basisvereiste, een tweede is de organisatie van de opspo-
ring. Dat wil zeggen: organisatie van opsporingskennis en -activiteiten. We vatten 
dat breed op. Ten eerste is dan van belang zoveel mogelijk gebruik te maken van 
de alledaagse controle die burgers op elkaar uitoefenen, de informele sociale con-
trole. De overheid moet voorwaarden scheppen die dergelijke controle stimuleren, 
zoals inrichten van meldpunten, uitdragen van internetnormen — ook door politie-
surveillance in cyberspace — en het laten introduceren van een `beperkt internet-
abonnemene (zie paragraaf 7.6). Innovatief politie-/justitiebeleid moet zoeken naar 
meer nieuwe mogelijkheden de informele sociale controle op internet te versterken. 
Ten tweede is van belang dat instellingen op sleutelposities actief deelnemen aan de 
bestrijding van criminaliteit met ICT. We denken speciaal aan maatregelen die pro-
viders en financiele instellingen kunnen nemen. Dergelijke instellingen moeten ook 
worden aangezet, mee te werken aan het vergaren van (beleids)informatie over 
patronen en trends in criminaliteit met ICT. Ten derde is voor de organisatie van 
de opsporing van belang dat ook het opsporingsapparaat beter dan nu is toegerust 
op het bestrijden van digitale criminaliteit.' 

We krijgen dan te maken met twee bekende dilemma's: specialisme versus genera-
lisme en lokale politiezorg versus bovenlokale politiezorg. Politie en justitie hante-
ren als principe dat zij zich, als dat nodig is, specialiseren rond delictsoort en met 
rond het middel dat bij een delict wordt gebruikt, zoals ICT. Dat moet zo blijven. 
De primaire verantwoordelijkheid voor het opsporen van kinderporno op interne 
bijvoorbeeld, hoort dus thuis bij Jeugd en Zeden-afdelingen, niet bij een bureau Di-
gitale Expertise. Er moeten dus binnen operationele politiediensten geen 
(sub)specialismen ontstaan doordat groepje mensen binnen een dienst alleen bezig 
gaan met digitale varianten van criminaliteit. Voor justitie geldt mutatis mutandis 
hetzelfde. De politiemensen bij de `gewone' diensten moeten wel basiskermis op-
doen over digitale aspecten in criminaliteit en criminaliteitsbestrijding. Dat hoort 
inmiddels wel bij een algemene politie- en justitieontwiklceling. Daarnaast moeten 
politiemensen en officieren van justitie een beroep kunnen doen op experts op het 
vlak van digitaal rechercheren. Kortom: de huidige richting die politie en het OM 

Ook Bekkers e.a. (1996) concluderen dat zelfregulering en privaatrechtelijke afspraken door 
sleutel-instellingen op hoofdlijnen effectiever zijn dan repressieve maatregelen door de overheid. 
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hebben ingeslagen, is op hoofdlijnen adequaat. Het tempo waarmee zij zich aanpas-
sen aan bun veranderende omgeving laat echter nog wet te wensen over. Het drie-
echelonsmodel komt maar traag van de grond. 

Het tweede bekende thema betreft de geografische orientatie van de politie. 
(Sommigen menen dat door Internet de relevantie van iedere geografische indeling 
is vervallen, maar in de discussie over de organisatie van het opsporingsapparaat 
zijn geografische eenheden voorlopig nog onmisbare begrippen.) Politie en justitie 
in Nederland zijn geografisch georganiseerd in respectievefijk 25 regio's en 19 ar-
rondissementen. Daamaast kennen we enkele landelijke regefingen. Criminaliteit 
met ICT doorkruist deze grenzen frequent, bovendien is vaak principiele discussie 
mogelijk over de locus deficti. Het kan filet anders of dit moet, in ieder geval op 
bepaalde criminafiteitsterreinen, leiden tot nieuwe politie- en justitiearrangementen 
die de lokale zorg overstijgen. Het verdient aanbeveling vanuit die optiek te kijken 
naar, en te leren van, de ervaringen van het lcinderpomoteam bij de CR1, en tevens 
na te gaan wat de leerpunten zijn voor de aanpak van andere delictsoorten. Van 
politie en justitie vereist deze onontkoombare ontwikkefing naar grootschaligheid 
op deelterreinen een bijzondere organisatorische en mentale flexibiliteit, want zij 
moet harmonieus worden ingepast in een politiezorg die primair lokaal gericht is. 
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Bijlage 2: de 34 geinterviewde personen 
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dhr. R. van Daan 

dhr. P. Haima 

dhr. F. Kolkman 

dhr, D. Komen 
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mw. J. Mooijen 
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Limburg-Zuid, Limburg-Noord, Brabant-Zuid-Oost, 

Brabant Noord, Midden- en West-Brabant 
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Marechaussee 

officier van justitie, Parket Alkmaar 

Landelijk Bureau Openbaar Ministerie 

officier van justitie, Parket Den Haag 
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dhr. B. Bakker 	 Redacteur 'tKlaphek 
dhr. P. de Clerck 	Redacteur 'tKlaphek 
dhr. W. van Doom n 	Hoofd Risicobeheersing VSB International BV / 
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Bijlage 3: trefwoorden en aantallen treffers via Ilse, in Nederlandstalige Ne-

derlandse sites. 

racisme 	 5.517 

privacy 	 5.507 

drugs 	 5.200 

wapens 	 3.901 

discriminatie 	 2.747 

fraude 	 2.390 

kinderpomo 	 1,249 

intemet EN drugs 	 1.168 

gokken 	 1.123 

chipkaart 	 917 

intemet EN wapcns 	 743 

auteursrecht 	 680 

terrorism° 	 540 

fascisme 	 526 

beursfraude 	 516 

hacken 	 485 

Internet EN gokken 	 434 

"georganiseerde criminalitcit" 	 432 

computercriminaliteit 	 351 

witwassen 	 303 

hacking 	 300 

oplichting 	 294 

nazi 	 253 

Internet EN beursfraude 	 208 

sparnmen 	 178 

nazismc 	 116 

computervirus 	 109 

"illegaal kopicren" 	 99 

stalking 	 86 

Internet EN witwassen 	 81 

Internet EN "georganiseerde criminalitcit" 	81 

computervredebreuk 	 65 

rascismc [met 'sc . ' 	 50 

illegaal EN gokken 	 39 

Internet EN heling 	 39 

computerfraudc 	 35 

verspreiden EN computervirus • 	 22 

"valse identiteit 	 20 

"illegaal gokken" 	 14 

aanbod BIJ drugs 	 9 

hatemail 	 6 
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diefstal BIJ computer 	 6 
computerterreur 	 4 
misbruik BIJ chipkaart 	 2 

2 
"valse betaalkaarten" 	 1 
"hate sites" 	 1 
identiteitsfraude 	 0 
"misbruik chipkaart" 	 0 

`woordl woord2': alle documenten waar woordl voor woord2 staat, 
`woordl EN woord2': alle documenten waarin zowel woordl als woord2 staat, 
`woordl BIJ woord2': alle documenten waar woordl in de buurt staat van woord2. 
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Bijlage 4: e-mail-enquete 
To: law enforcement officers (and others people) working in the field of information and 

communication technology crime (ICT-crime). 
From: Wouter Stol (In-pact research group) 

The Dutch Ministry of Justice (http://www.minjust.n1 ) asked In-pact to investigate the emerging 
phenomenon of ICT related crime. In-pact is the Dutch Foundation of Law Enforcement and 
Information Management, founded by the state in 1991 (see also Ifftp://home.wxs.n1/--inpact-
15/). The In-pact research group carries out this study. The aim is to improve Dutch law enfor-
cement on this relatively new field of crime. The first step is to make a description of the actual 
situation. 

Luckily ICT also makes it easier for law enforcement people to get into contact with 
another and share experiences and knowledge across borders. Your experiences and opinions 
can be of great help for us. Therefore we ask you to respond to the following questions. When 
answering please keep in mind the actual situatioi. in your home country. 

I. What types of ICT related crime do you consider a serious threat to our society? (Note: 
what exactly makes a specific type of crime a serious problem; can you give examples of re-
cent cases?) 

2. What does your police force (and others) actually do against ICT related crime; and does it 
work? 

3. What should the police (and others) do against ICT related crime; and why do you think that 
this will work? (Note: please distinguish between different types of crime, if you also consi-
der it relevant for the police to do so.) 

4. Does your police force have enough legal powers to combat ICT related crime effectively? 
(Note: please specify what legal powers are effective and what legal powers are missing.) 

5. What can be done against ICT related crime from the perspective of crime prevention? 
6. Can you think of any other effective strategy (besides criminal justice and crime preven-

tion)? 

Would you also be so kind to let us know: 
Your home country / state: 	 
Your department: 	 

Our research report will be in Dutch. Still we would like to share our findings with others in 
law enforcement as much as possible. We could send you a copy of the complete response to 
this questionnaire (the response mail only, not the email addresses nor the names of the respon-
dents). We can send it as a reply mail to you this summer. Do you want to receive the response? 
  (yes / no) 

Thank you very much in advance for your help. Keep on doing the good work. 

dr. Wouter Ph. Stol 
(senior researcher; In-pact research group) 
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Bijlage 5: vormen van internetcriminaliteit 

Bron: CRI 

— Economische delicten 
— Illegaal goklcen en illegale casino's 
— Witwassen van digitaal geld 
— Ontduiken van belasting 

— Delicten met financieel nadeel voor particulieren / bedrijven 
— Oplichting 

— Sweepstakes 
— Cramming 
— Piramideschema's 
— Kettingbrieven 
— Web Auctions 
— Business Opportunities / franchises 
— Niet verstrekken van beloofde leningen 
— Ponzi-schema's 

— Misbruik van creditcards 
— Diefstal van creditcardnummers 

— Schending van auteursrechten 
— Softwarepiraterij 
— Ongeautoriseerde kopieen van boeken, muziek of beeldmateriaal 

— Valsheid in geschrifte 
— Hacking 

— Spoofing 
— Smurfing (denial of service attack) 
— Sniffer programma's 

— Vernieling van computers of computergegevens 
— Schending van bedrijfsgeheimen 
— Verspreiden van virsussen of Trojaanse paarden 
— Cracking 
— Elektronische afpersing 

— Schending van persoonrechten of schending van de informationele privacy en integriteit 
— Strafbare interceptie zoals aftappen (afluisteren tele- en datacommtmicatie) 
— Stelselmatige schending van privacyrechten 

— Openbaar maken van een portret zonder toestemming 
— Belediging en smaad 
— Forgeries 
— Nuisances 

— Stalking 
— Hacking 
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— Schending auteursrechten 
— Aantasten infrastructuur / nationale veiligheid en openbare orde 

— Terrorisme 
— Uitlokking tot geweld 
— Information warfare 
— Spionage 

— Militair 
— Economisch 
— Bedrijfs- 

— Sabotage 
— Internet- of cybergangs 

— Uitings- en verspreidingdelicten 
— Rechts-extremistische sites 
— Verspreiden van: 

— Illegaal beeldmateriaal (zoals lcinderpomo) 
— Opruiende teksten 
— Illegale software 
— Documenten en falcificaten 
— Virussen of Trojaanse paarden 

— Belediging en smaad 
— Nuisances 

— Overig 
— Te koop aanbieclen van verboden goederen 

— Verdovende middelen of (illegale) medicijnen 
— Kinderpomo 
— Schadelijk, illegaal beeldmateriaal 
— Uitheemse diersoorten 
— Documenten en falcificaten 
— Gestolen kunst / antiek (heling) 
— Verboden wapens / munitie 

— Aanbioden van hulp bij het plegen van misdrijven / overtredingen 
— Internet- en cybergangs 
— Vervalsen van identiteit 

182 



Bijlage 6: inhoud politie e-zinc CriminViteit en (iodere z@ken, nummer 10 
tot en met 15. 

Vermogensdelicten 	 aantal 
1 	diefstal ICT- hardware, -software, -data 
2 	telefoonfraude 	 1 
3 	fraude infodragers (bijvoorbeeld creditcards) 	 2 
4 	belastingfraude 
5 	witwassen 
6 	beursfraude 	 1 
7 	illegale handel in legale goederen 	 2 
8 	illegaal gokken 
9 	illegaal kopidren/verspreiden data 	 2 
10 oplichting/fraude 
11 	bedrijsspionage 
12 handel in medicijnen/drugs 
13 wapenhandel 

TOTAAL 	 8 
aantasting goed functioneren rechtsorde en informatiesystemen 
1 	hacken 	 5 
2 	virus 	 4 
3 	spammen 	 1 
4 	misbruik encryptie, belemmeren rechtsgang, opsporing 
5 	terreurdaden 	 3 

TOTAAL 	 13 
uitingsdelicten 
1 	kinderpornografie (ook contact zoeken via e-mail) 	 16 
2 	discriminatie, smaad 
3 	terrorisme, uitlokking geweld 	 1 
4 	stalking 
5 	bedreiging 

TOTAAL 	 17 
schenden persoonsrechten 
1 	privacy 	 3 
2 	auteurs/portretrecht 
3 	afluisteren, aftappen 
4 	vrouwenhandel 	 1 

TOTAAL 	 4 
Overig (zonder winsthejag) 
1 	valsheid in geschrifte 
2 	aannemen valse identiteit 

TOTAAL 	 0 

183 



Literatuudijst 

— Bekkers, V., B. Koops en S. Nouwt, 1996. Emerging electronic highways; new 
challenges for politics and law. Kluwer Law International, Den Haag. 

— Beleidsplan, 1998. Beleidsplan Nederlandse Politic 1999-2002. ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van Justitie, Den Haag. 

— Bennet, R.R. (ed.), 1983. Police at work. Beverly Hills, Sage Publications 

— Berg, I. van den, H. Hijmans en A. Schmidt (red), 1997, Regulering van het 
Internet, ITeR deel 9, Samson, Alphen aid Rijn. 

— Bittner, E., 1967. Police discretion in emergency apprehension of mentally ill 

persons. In Social problems, jrg. 14, blz. 278-292. 

— Bloemsma, S.B., I.D. Teunissen, R.H.P. Vriesde en D. Komen, 1998. Op weg 
met digitaal rechercheren. Raad van Hoofdcommissarissen en Beleidsadvies-

groep Computercriminaliteit, Hoevelaken, 21 januari 1998. 

— Bunt, H.G. van de, en J. Rademaker, 1992. Recherchewerk in de praktijk, een 
casestudy naar recherche en alformatievoorziening. Van den Brink, Lochem. 

— Cachet, A., 1990. Politic en sociale con/role. Gouda Quint, Arnhem. 

— Danziger, J.N., 1985. Social science and the social impact of computer techno-

logy. In Social Science Quarterly, jrg. 66 (1), blz. 3-21. 

— Ellul, J., 1964 (1954). The technological society. New York, Vintage Books. 

— Foucault, M., 1979 (1975). Discipline and punish; the birth of the prison. New 

York, Vintage Books. 

— Gelder, J.C.F. van, 1998. De polite& zedenzorg in Nederland. Inspectie Politie, 

Den Haag. 

— Evaluatienota, 1997. Evaluatieverslag van het Internet Meldpunt Kinderporno-
grafie, jaarverslag 1996/1997. 

— Heijnens, M.H.L.G., 1997. Informatiebeveiliging. In Handboek Pohtiemanage-
ment, sectie C4140, blz. 1-28. Samsom, Alphen aan den Rijn. 

— Bond, M. de, 1995. Dankzij de snelheid van het licht. Het Spectrum, Utrecht. 

— In 't Veit, C.J.E., 1996. Het oplossen van diefstaldelicten. In het Tijdschrift 
voor de Politic, jrg. 58 (3), blz. 6-10. 

— In 't Velt, C.J.E., 1997. Gegevensregistratie bij het oplossen van diefstallen. In: 

D. Hilarides, e.a. (red.), Handboek voor Pohtiemanagement, Alphen aan den 

Rijn, Samsom H.D. Tjeenk Willink; sectie C4160, blz. 1-16. 

— In 't Velt, C.J.E. en W.Ph. Stol, 1997. De lokale dimensie in criminaliteitsbe-

strijding. In Justitiele Verkenningen, jrg. 23 (4), blz. 69-79. 

— Jaarverslag, 1997. Jaarverslag 1996/1997. Internet Meldpunt Kinderpomogra-

fie (http://www.meldpunt.orgiverslag.html ). 

— Kotteman, D.A., 1997. Internationale politiesamenwerking. In Handboek Poll-
tiemanagement, sectie F1140, blz. 1-29. Samsom, Alphen aan den Rijn. 

184 



- KPMG, 1998. KPMG EDP-Auditors. Onderzoek naar Internet-gerelateerde 
beveiligingsincidenten binnen Nederlandse organisaties. KPMG N.V., nr. 4, 
februari 1998. 

- Loether, H.J. en D.G. McTavish, 1980 (1974). Descriptive and inferential sta-
tistics: an introduction. Boston, Allyn and Bacon. 

- Lyon, D., 1994. The electronic eye, the rise of surveillance society. Cambridge, 
Polity Press. 

- Mastrofski, S., 1983. Police knowledge of the patrol heat: a performance mea-
sure. In R.R. Bennet (ed.), blz. 45-64. 

- Michiels, F.C.M.A., J. Naeye, A.B. Blomberg en J.L.M. Boek, 1997. Artikels-
gewijs commentaar Politiewet 1993. VUGA Uitgeverij, Den Haag. 

- More, T., 1987 (1516). Utopia. Harmondsworth, Penguin Books. 
- Mumford, L., 1963 (1934). Technics and civilization. Harcourt Brace Jovano-

vich, New York. 
- Noordam, P. en A. van der Vlist, 1998. Trendy in IT. tenHagenStam uitgevers, 

Den Haag. 
- Nota, 1998. Wetgeving voor de elektronische snelweg. Tweede Kamer, verga-

derjaar 1997-1998, 12 februari 1998, 25880, nrs. 1-2. 
- Nota, 1999. De digitale delta: Nederland oNLine. Regeringsnota, Den Haag. 
- Overdijk, R., 1997. De mythe van de elektronische snelweg. Otto Cramwinkel. 
- Pieterson, M., 1984 (1981). Het technisch labyrint. Meppel, Boom. 
- Rapport, 1999. Eindrapportage OM-werkgroep Kinderporno op Internet, 1999 

(conceptversie). 
- Rubin, R., 1995. Moral distancing and the use of information technologies: the 

seven tempations. In: Social and etical issues of the computer revolution, J.M. 
Kizza (red.), New York, Mcfarland. 

- SMVP (Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie), 1998. De chipkaart: een 
publieke zaak - veiligheidsaspecten van de chipkaart. SMVP, Dordrecht. 

- SMVP (Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie), 1999. Achtergronden 
van interneffraude; rapport van de projectgroep Cybercash. SMVP, Dor-
drecht. 

- SMVP (Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie), 1999. Fraude en het 
internet; standpunt van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie. 
SMVP, Dordrecht. 

- Sonnemans, M.A.A., 1999. De sleutel tot veilig betalen op internet. Neder-
landse Vereniging van Banken, Interne notitie. 

- Stol, W.Ph., 1996. Politie-optreden en informatietechnologie - over sociale 
controle van politiemensen. Koninklijke Vermande, Lelystad. 

- Stol, W.Ph., 1999. ICT-criminaliteit bestaat niet. In het Tijdschrift voor de Poli-
tie, jrg. 61(5), blz. 29. 

185 



- Stol, W.Ph. en R. van Treeck, 1997. Cameratoezicht op de snelweg - over 
het maatschappelijk draagvlak van een nieuwe opsporingsmethode. In het 
Ttidschrift voor de Politie. 59e jaargang, nr. 5, blz. 10-14. 

- Treeck, R.J. van, 1998. De wijkagent on line - ervaringen en aanbevelin-

gen.ln het Tijdschrift voor de Politie, 60C jrg., nr. 5, blz. 11 - 15. 

- Van 't Veer, A., 1998. Interactief-spelen.com  - een onderzoek naar de kansen 
en bedreigingen van interactief spelen in Nederland 

- Visienota, 1996. Op weg naar Digitaal rechercheren. Beleidsadviesgroep 

Computercriminaliteit, juni 1996. 

- Wilterdink, N. en B. van Heerikhuizen (red.), 1993 (1985). Samen/evingen. 
Groningen, Wolters-Noordhoff. 

- WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), 1998. Swat zon-

der land. Een verkenning van bestuurlifice gevolgen van infonnatie en corn-

municatietechnologie. Rapporten aan de regering, nr. 54. Den Haag, Sdu 
U itgevers. 

186 



Index 

aangifte 29; 34; 66; 71; 72; 76; 101; 110; 
129; 136; 139; 145; 147; 148; 156; 157; 
161; 166; 168 

aangiftebereidheid 52; 122; 148; 160; 169 
aantastingsdelict 30 
ABN-Amro 139 
angst 29; 66; 67; 71; 76; 143; 144; 152 
anonimiteit 3; 5; 19; 45; 49; 61; 62; 65; 66; 

84; 85; 108; 119; 128; 129; 170 
anonymous remailer 84 
Antenna 17 
Aric 17 

babbelbox 84; 88; 91; 135; 163 
Back Orifice 56; 61; 84 
basispolitie 33; 115:164 
bedrijfsspionage 155 
belastingfraude 25; 26; 136; 183 
Beleidsplan Nederlandse Politie 21; 30; 184 
bestuurlijke maatregel 7; 76; 116; 118; 167 
bestuurlijke mogelijkheden 10; 11; 149; 

162; 171 
beursfraude 25; 26; 141; 142; 178; 183 
beveiliging 13; 29; 41; 48; 50; 52; 53; 57; 

58; 60; 65; 66; 67; 69; 71; 72; 74; 78; 
79; 125; 127; 136; 144; 146; 148; 151; 
152; 154; 156; 157; 160; 162; 167; 168 

beveiligingsbewustzijn 49; 65; 77; 138; 152 
bevoegdheden vii; 1; 36; 39; 105; 107; 114; 

116; 165 
bewijsvoering 100; 101 
blaming the victim 71; 122 
briefgeheim 42: 98; 107 
bug 38; 57 
bug fix 57 
buitenland 15; 60:61; 83; 95; 100; 102; 

103; 105; 106; 107; 109; 137; 138; 153; 
155; 168 

bulletin board system 84; 95; 163 
Bureaus Digitale Expertise 10; 31; 32; 33; 

34; 36; 68; 72; 73; 100; 106; 108; 115; 
139; 145; 146; 147; 156; 164; 166; 176 

capaciteit 32; 99; 100; 104; 110; 115; 164 
card 124; 126; 144; 151; 152 

187 

CD 7; 21; 22; 23; 29; 40; 101; 147; 148; 
169; 170 

CERT-NL 56; 79 
Chaos Computer Club 17; 48; 60; 64 
chatbox 37; 95; 131 
CID 34 
communicatie vii; 2; 4; 22; 36; 37; 38; 39; 

41; 42; 94; 97; 111; 113; 114; 122; 155; 
172 

communicatiestructuren 63; 89; 90; 91; 92; 
94; 140; 162; 168 

complexe samenleving 2; 3 
Computer Security Institute 130; 138 
computercriminaliteit 21; 31; 35; 66; 70; 

72; 77; 79; 114; 178 
computervredebreuk 51; 52; 53; 65; 69; 70; 

71; 78; 128; 161; 178 
consumentenbond 149 
creditcard 40; 107; 117; 122; 124; 131; 132; 

134; 137; 143; 152 
creditcardmaatschappij 124; 126 
CR1 viii; 10; 18; 19; 23; 34; 35; 36; 63; 68; 

82; 83; 93; 94; 99; 102; 103; 105; 108; 
110; 145; 166; 174; 175; 181 

Dejanews 112 
Deutsche Telekom 50; 133 
diefstal 21; 25; 26; 48; 51; 128; 138; 139; 

156; 159; 161; 179; 183 
Digicash 123 
digitale kinderporno 86; 98; 105; 166 
digitale sporen 32; 38; 40; 42; 102; 145; 

160; 165 
discriminatie 17; 24; 25; 26; 27; 68; 148; 

178; 183 
discussiegroep 19; 36; 37; 38; 59; 62; 84; 

163 
drie-echelonsmodel viii; 33; 34; 115; 164; 

166; 174 
drugs 7; 17; 21; 25; 26; 85; 178; 183 
DT00 34; 102 

elektronische transactie 124 
encryptie 9; 11; 25; 26; 32; 116; 124; 146; 

152; 153; 154; 169; 183 



Europa 38: 82; 87; 93; 97; 104; 107; 109; 
III; 114; 122; 130: 133; 137; 149; 167 

FBI 46; 61:65: 68; 74:79; 85:98; III; 
130; 138; 144; 148 

F100 34; 146: 176 
firewall 78 
fonnele sociale controle I: 2; 5: 6: 128; 129 
Fraud Complaint Center 149 
fraude vi: 8: 17: 21: 22; 24; 25: 26; 27; 28: 

29; 30: 32; 34; 36; 47: 51; 69; 122; 127; 
128: 129: 130; 131; 132; 133; 134; 135; 
136; 137; 138; 139; 141; 142; 143; 144: 

145; 146; 147; 148; 149: 150; 151; 152; 
153; 155; 156; 157; 159; 161; 167; 168; 
169; 170; 172; 178; 183 

Galatic Hacker Party 60 
gambling 17 

georganiseerdheid 61; 89; 90; 140: 160; 
162; 168 

gevestigde inste1lingen 144; 159 
gokken 17; 19; 25; 26; 27; 28; 141; 178; 

181: 183 
grondrechten 42 

hacken vi; vii; 15; 17; 19: 21; 25: 26; 27; 
28; 29: 30; 45: 46; 47: 48: 50; 51: 52; 
54; 56: 57: 58; 59: 62: 63; 65; 66; 67: 
69; 70; 71; 72; 73: 74; 75: 76; 77; 79; 
104: 129; 134; 135: 140; 143: 144; 147: 
160; 161; 168: 169; 170: 178; 183 

hacker 17; 18: 37: 40; 45; 46: 47: 48; 50: 
52: 53; 54; 55: 56; 57; 58: 60: 63; 64: 
65; 66: 67; 70: 71; 72; 74; 76; 78; 79: 
100; 132: 142: 144: 159: 160; 162: 168 

hackersethiek 47; 57: 159; 161 
hackersstrategie 77; 162 
hackerswereldje 45; 51; 59: 61; 63; 64; 65; 

67; 70; 160; 161 

hackertool 56; 57: 62: 63; 65; 66; 159 
hacking at the end of the universe 60 
hacking in progress 60 
Hack-Tic 48; 50: 59; 61; 70 
hawking 84; 96 
heling 128; 178: 182 
HIT2000 vi; 15: 47; 49; 52; 60; 62; 63; 64: 

67; 71; 78 
hole 57 

188 

Hollands Hacken 59; 61 
hoppen 57; 58; 159 

IBM 136; 137 
ICT-criminaliteit 7; 8; 9; 10; II; 12; 13; 14: 

21; 22; 23; 24; 27; 28; 29; 30; 34; 35; 
37; 51; 172 

identificatie 45; 125; 153 
identiteit 5: 26; 32; 63; 100: 102; 124; 125; 

129; 172; 178; 182; 183 
infiltratie 39: 101; 107; 115; 164 
informele sociale controle vii; 1; 3; 62; 119; 

128; 159; 166; 173 
Institute for Security and Intelligence 68 
'Internet Fraud Council 149 
intemetgerucht 67; 135; 137; 168 
intemetnetwerk 82; 92; 115; 164 
intemetteam 82; 102; 103; 104 
Interpay 123; 124; 135; 143; 145; 148; 151; 

152; 154; 155; 156; 175; 177 
Interpol 18; 90: 93; 97; 114; 155 
IP-adres 40; 42; 108; 117; 119; 167 
I-pay 123: 124 
IRC 38; 84; 93 

kennis vii; 9: 33; 34; 35; 37; 49; 54; 57; 58; 
61; 63; 64; 65; 67; 72; 73; 83; 98; 99; 
101; 103; 106; 108; 113; 115; 125; 128; 
131; 133; 140; 142; 143; 145; 146;• 147; 
155; 157; 159; 160; 161; 164; 165; 168; 

169; 172 
Kevin Mitnick 74 
kinderpomo vi; vii; viii; 17; 21; 28; 30; 34; 

35; 36; 49; 51; 73: 81; 82; 83; 84; 85: 
86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 
96; 97: 98; 99; 100; 101; 103; 104; 105; 
106; 108; 109; 110; 112; 113; 114; 115; 
116; 118; 119: 128; 140; 147; 148; 162; 
163; 164; 165; 166; 167; 169; 170; 171; 
172; 173; 178; 182 

kinderpomoteam viii; 103; 105; 174 
KLPD 34; 35; 102 
Koninklijke Marechaussee 31 
KPN-Telecom 123 

Landelijk Bureau Openbaar Ministerie 35; 
90; 108; 117; 176 

legitimering 90 
locus dclicti viii; 106; 174 



LRT 10; 34; 102; 136 
LSOP 33 

Magenta 17 
medicijnen 25; 26; 85; 182; 183 
meldpunt kinderporno 87; 88; 94; 96; 99; 

101; 104; 112; 119; 166 
message-ID 108 
Microsoft 57; 58; 65 
mobiele telefoon 4; 21; 32; 33 

Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
79; 155 

National Fraud Information Center 134; 149 
National Infrastructure Protection Center 

75; 79 
NAW-gegevens 40 ., 108; 115; 117; 164; 167 
Nederlandse Hackers Meeting 49; 58; 60 
Nederlandse Vereniging van Banken 124; 

129; 154; 156; 177; 185 
newbie 47; 48; 56; 57; 62; 63; 64; 66; 79; 

159; 160 
nickname 36; 38 
nieuwsgroep 15; 37; 55; 62; 84; 91; 95; 

108; 109; 110; 112; 113; 119 
NU? 76; 85; 87; 108; 111; 177 

oplichting 25; 26; 27; 28; 122; 127; 137; 
168; 178; 183 

opsporingsbeleid vii; 71; 160; 173 
opsporingsmethoden 40 
OPTA 116; 117 
overheidscontrole 3; 5 

pakkans 129; 138 
password 54; 56; 58; 125; 146; 159 
password sniffer 56; 58; 159 
patch 57 
pedofiel 84; 89; 118 
Pentagon 50; 64; 74 
Philips 29 
Platform Computercriminaliteit 105 
portretrecht 25; 26; 183 
preventie 7; 11; 152; 153; 160; 169 
privacy vi; 4 ., 11; 14; 17; 23; 25; 26:31; 41; 

43; 45; 49; 50; 53; 60; 62; 65; 66; 98; 
105; 110; 119; 129; 149; 155; 178; 181; 
183 

proactief 99; 105; 115; 164; 166 

189 

prostitutie 96 
provider 39; 40; 42; 58; 76; 84; 85; 100; 

101; 106; 107; 108; 111; 112; 113; 114; 
115; 116; 118; 134; 164 

pseudo-koop 39; 101; 107 
PIT 45; 111; 113; 133 

racisme 16; 17; 68; 178 
rechtshulpverzoek 106; 107 
Regeling Informatiebeveiliging Politie 75 
Ronald 0 48; 54; 59; 62; 70; 73 

samenwerking 10; 11; 22; 33; 64; 75; 101; 
104; 105; 110; 111; 115; 140; 148; 

155; 164; 165; 166; 167; 168 
schade 8; 29; 45; 47; 66; 67; 69; 70; 73; 75; 

76; 77; 78; 86; 97; 129; 130; 131; 133; 
138; 139; 142; 144; 146; 156; 159; 161; 
169; 170 

Scotland Yard 91 
seks 19; 92; 162; 163 
smaad 24; 25; 26; 27; 28; 181; 182; 183 
smartcard 17 
smartshop 126; 132 
sniffer 56; 58; 132; 137; 159; 168 
social engeneering 58; 159; 160; 168 
social security 162 
sociale controle v; vii; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 62; 

119; 128; 129; 159; 166; 173; 184 
sociale netwerken 82; 88; 89; 91; 92; 93; 

94; 105; 115; 128; 140; 162; 163; 165; 
166; 168 

sociale orde v; 1; 2; 3; 4; 159 
sociale structuren vii; 3; 4; 5; 22; 94; 96; 

113; 140; 162; 165; 172 
spam 17; 18; 49 
stalking 25; 26; 178; 183 
Stuurgroep 1nformatietechnologie en 

Criminaliteit 79; 155 
surveillance 2; 36; 66; 102; 103; 141; 185 

telefoonfraude 25; 26; 147; 183 
terrorisme 25; 26; 46; 69; 178; 183 
tKlaphek 15; 46; 49; 52; 56; 59; 61; 64; 66; 

71; 177 
Trojaans paard 55; 56; 134; 137; 168 
trusted third party 151; 153; 155 

uitingsdelict 28; 30 



Ulrich 81; 82: 87: 92: 95 
Unesco 97; 114 
Utopia 3; 121: 122; 185 

valse identiteit 26; 178; 183 
veiling 19; 130: 151: 170 
verduistering 128 
Verenigde Staten 18: 66: 68: 70: 74: 75; 79: 

87; 96; 98; 101; 110: III:  117; 122: 134: 
135; 144; 148; 153: 154; 160 

vermogensdelicten 8: 22: 24; 25; 26; 28 
virus 17; 23: 25: 26: 28: 67; 183 
Visa 130; 134: 137; 152: 155: 156: 177 	• 

VN 97; 114 
voorlichting 33; 110; 119; 143; 150; 152; 

154; 155; 156; 157: 160; 166; 170 

190 

Voorschrift Informatiebeveiliging 
Rijksoverheid 75 

vrouwenhandel 25; 26; 183 

wachtwoord 32; 54; 55; 58; 67; 70; 83; 159 
wapen 17; 19:68 
Webguardian 17; 130; 151 
werkdruk 32; 33; 73; 98 
Wetsvoorstel Computercriminaliteit II 37 
witwassen 25: 26; 141; 142; 146; 155; 178; 

183 
Wonderland 92 

XS4all 48; 49; 59; 65; 87; 113; 177 

Zandvoort 81; 82; 102 
zelfregulering 109; 110; 169; 173 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199

