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5

Voorwoord

Afgelopen maand gingen tienduizenden Europeanen de straat om 

te protesteren tegen het ACTA‑verdrag, het Anti‑Counterfeiting 

Trade Agreement dat een wereldwijde standaard moet zetten voor 

handhaving van intellectuele eigendomsrechten. De protesten zijn 

gericht tegen een onderdeel van het verdrag, de bestrijding van 

‘digitale piraterij’: het gratis downloaden op internet van films en 

muziek waarop auteursrechten rusten. Nadat tal van ngo’s zoals 

Bits of Freedom en Amnesty International zich al tegen het verdrag 

hadden gekeerd wegens de veronderstelde schending van burger‑

rechten, kregen ook politici zo hun bedenkingen. In navolging van 

enkele Oost‑Europese landen trok Duitsland zijn steun voor het 

verdrag in, terwijl de Nederlandse Tweede Kamer zich in een motie 

keerde tegen ratificatie van het verdrag op dit moment. Eurocom‑

missaris voor Justitie en Mensenrechten Viviane Reding verklaarde 

dat de bescherming van copyrights nooit een rechtvaardiging 

kan zijn voor de beperking van de vrijheid van meningsuiting of 

de vrijheid van informatie. Mensen afsluiten van internet wegens 

schending van auteursrechten is geen optie en zou nooit onderdeel 

mogen uitmaken van het EU‑recht, aldus Reding. Zij wil dat het 

Europese Hof van Justitie een onderzoek instelt om na te gaan of het 

ACTA‑verdrag fundamentele burgerrechten schendt. 

De verwikkelingen rond het verdrag laten zien dat er een hevige 

strijd gaande is over welke regels gelden in cyberspace, ofwel op het 

internet. Naast de bescherming van commerciële belangen schuren 

ook maatregelen om een veilig internet te creëren vaak  dicht 

aan tegen schending van de persoonlijke levenssfeer. En ruimere 

bevoegdheden voor politie en Justitie voor digitale opsporing – hoe 

gewenst ook – hebben vaak hetzelfde effect. Ook in het virtuele 

domein leidt het streven naar veiligheid tot een situatie waarin 

menig burger zich helemaal niet veilig voelt bij het idee dat al zijn 

communicatie en bewegingen op het internet kunnen worden 

nagetrokken.

De bovengenoemde actuele ontwikkelingen rond ‘digitale piraterij’ 

worden in een van de artikelen in dit themanummer nader geana‑

lyseerd. Daarnaast is er aandacht voor cybercrimewetgeving, voor 

de vorderingen van de politie bij de bestrijding van cybercrime en 

voor fraude met identiteit en internettransacties. Het lekken van 
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geheimen in cyberspace komt eveneens aan bod, waarbij wordt 

teruggeblikt op de WikiLeaks‑affaire. Voorts is er een artikel gewijd 

aan het fenomeen cyberwar.

In het openingsartikel van Koops staat de vraag centraal of het 

strafrecht met zijn traditionele nationale oriëntatie opgewassen is 

tegen allerlei snel veranderende vormen van cybercrime. De auteur 

gaat in op de dynamiek tussen Europese en nationale cybercrime‑

wetgeving, daarbij focussend op de Nederlandse initiatieven op dit 

terrein. De dynamiek bestaat hieruit dat de Europese regels mini‑

mumstandaarden hanteren voor de belangrijkste kwesties, waarbij 

veel ruimte is voor de lidstaten om de geformuleerde standaarden 

te interpreteren en zelf wetgeving te maken op punten waarover 

de Europese regels zwijgen. Tot nu toe heeft dit volgens de auteur 

goed gewerkt. Maar als cybercrime doorgaat zich te ontwikkelen tot 

grootschalige georganiseerde misdaad, zou het nodig kunnen zijn 

om de Europese kaders meer gewicht en sturing te geven.

Hoe de bestaande wetgeving inzake cybercrime door de Neder‑

landse politie wordt  gehandhaafd, komt aan bod in de bijdrage 

van Stol, Leukfeldt en Klap. Zij stellen de vraag welke voortgang de 

politie in de afgelopen jaren heeft geboekt op dit terrein. Hoewel 

er is geïnvesteerd in proefprojecten, de rekrutering van digitale 

experts en de integratie van digitale aspecten in training en educa‑

tie, kan de politie nog nauwelijks bogen op concrete successen in de 

strijd tegen cybercrime. Bovendien heeft de politie soms moeite te 

bepalen welke bevoegdheden zij precies heeft bij de opsporing van 

cybercrime, zo wordt duidelijk uit het betoog. 

Wat er gebeurt als de ‘cybercops’ er niet in slagen serieus tegenspel 

te bieden tegen criminele dreigingen op het internet, beschrijft 

Prins. Hij stelt dat  particuliere cyberbewakers die leemte zullen 

vullen, vooral omdat er voor het bedrijfsleven grote belangen op het 

spel staan. Wijzend op situaties die zich al in de Verenigde Staten 

hebben voorgedaan waarschuwt  de auteur dat deze particuliere 

bewakers de neiging hebben wettelijke voorschriften – bijvoorbeeld 

inzake privacy – nogal losjes te interpreteren. Net zoals de veilig‑

heid op straat een primaire overheidstaak is, zo geldt dat ook voor 

de veiligheid op internet, zo meent hij. De auteur inventariseert de 

verschillende typen dreigingen evenals de actoren daarachter en 

bespreekt de reactie van overheden daarop.  Na een analyse van de 

belangrijkste obstakels bij de opsporing van cybercriminelen doet 
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7Voorwoord

hij enkele aanbevelingen voor een meer effectieve overheidsstrate‑

gie tegen cybercrime.

Cyberwar is misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende 

dreiging op internet, en is tegelijkertijd het meest omstreden. Vol‑

gens verschillende deskundigen is de cyberwardreiging niet meer 

dan een hype opgeklopt door commerciële webbeveiligers. Lodder 

en Boer gaan kort in op dit debat. Hoewel de actuele dreiging van 

cyberoorlog discutabel is, staat vast dat het onderwerp binnen de 

politiek, het leger en internationale bondgenootschappen zeer veel 

aandacht krijgt, zo stellen zij. De auteurs concentreren zich op de 

vraag of het internationaal recht, in het bijzonder het oorlogsrecht, 

is toegesneden op cyberwar. Zij onderscheiden daarbij cyber‑

war, ‑misdaad, ‑spionage en ‑terrorisme.  Na een bespreking van 

verschillende historische cyberincidenten wordt nagegaan welke 

rechtsgebieden relevant zijn bij deze verschillende incidenten.

Bedreiging van cyberveiligheid komt echter niet alleen van buiten, 

zo stelt Maat in zijn artikel, maar ook van binnenuit organisaties. 

Door de digitalisering is informatie mobieler geworden dan ooit. 

Enorme hoeveelheden al dan niet gevoelige informatie kunnen op 

een simpele usb‑stick worden meegenomen, terwijl interne net‑

werken van organisaties en bedrijven kwetsbaar blijken te zijn voor 

hackers. De auteur gaat in op verschillende gevallen van het lekken 

van geheimen in cyberspace,  zoals de WikiLeaks‑affaire, om de 

kwetsbaarheid van de huidige informatiemaatschappij te illustre‑

ren. Vervolgens bespreekt hij de ontwikkelingen rond ‘Het Nieuwe 

Werken’ en het daaraan gepaard gaande gebruik van nieuwe tech‑

nologie. Met enkele voorbeelden laat de auteur zien hoe organisaties 

de cyberveiligheid kunnen vergroten door medewerkers slimme, 

technologisch geavanceerde oplossingen te bieden.

Vervolgens verleggen we de aandacht naar enkele vormen van 

cybercrime, te beginnen bij een webactiviteit die vooralsnog is 

toegestaan, maar de vraag is: hoelang nog? Het gratis  downloaden 

van film en muziek waarop auteursrechten rusten zou volgens 

een recent wetsontwerp van de staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie Fred Teeven moeten worden verboden. Leeuw bespreekt de 

voors en tegens van een downloadverbod tegen de achtergrond van 

recente ontwikkelingen rond ‘digitale piraterij’.  Daarbij betrekt hij 

resultaten van empirisch onderzoek naar de gevolgen van illegaal 
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downloaden op de betrokken industrieën. Ten slotte gaat de auteur 

in op de rol van auteursrechten in een digitale omgeving.

Daarna is er aandacht voor identiteitsfraude en slachtofferschap. 

Van Wilsem bespreekt de belangrijkste resultaten van internatio-

naal en Nederlands onderzoek naar dit fenomeen. Daarbij gaat hij in 

op de vraag hoe omvangrijk digitale id-fraude is, wat de risicofacto-

ren zijn, de schade en de nasleep voor de slachtoffers. De auteur doet 

voorts enkele suggesties voor vervolgonderzoek. 

Het laatste artikel van dit themanummer is gewijd aan fraude 

samenhangend met de verkoop van goederen en diensten via 

internet. Het is een vorm van fraude die als gevolg van de groei van 

websites als Marktplaats, flink is toegenomen in de afgelopen jaren. 

Leukfeldt en Stol stellen de vraag of er met internetfraude een nieuw 

type dader is opgestaan. Daartoe vergelijken zij internetfraudeurs 

met klassieke fraudeurs. De belangrijkste conclusie luidt dat de twee 

groepen, gelet op factoren als sociaaleconomische klasse, sociale 

binding, werkloosheid en dergelijke erg op elkaar lijken. Het enige 

verschil is dat internetfraudeurs gemiddeld jonger zijn.

Marit Scheepmaker
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De dynamiek van cybercrime‑
wetgeving in Europa en Nederland

B.J. Koops*

Grensoverschrijdende misdaad is niet van vandaag of gisteren. 

Inmiddels is er dan ook de nodige ervaring met grensoverschrij‑

dende misdaadbestrijding. Toch brengt cybercrime – misdaad 

met behulp van of gericht tegen computernetwerken – nieuwe 

uitdagingen met zich mee. Waar ‘klassieke’ misdaad, zoals drugs‑

criminaliteit of wapen‑ en mensensmokkel, nog altijd fysiek van 

aard is met mensen en objecten die de grens overgaan, speelt 

cybercriminaliteit zich af op moeilijk grijpbare plaatsen (gemaks‑

halve cyberspace genaamd). Daarbij gaan alleen bits en bytes de 

grens over. Internet als locus delicti kent diverse eigenschappen die 

cybercrime tot een specifiek probleem maken: het is wereldwijd, 

gedeterritorialiseerd, flexibel en snel ontwikkelend; het faciliteert 

een informatie‑economie die in toenemende mate rond gegevens 

(in plaats van goederen) draait; en het faciliteert voor misdadigers 

nieuwe manieren om op afstand, geautomatiseerd en tegen grote 

groepen potentiële slachtoffers tegelijk strafbare feiten te plegen 

(Koops, 2010a). Dit betekent dat cybercrime inherent grensover‑

schrijdend is en minder natuurlijke drempels kent dan klassieke 

grensoverschrijdende misdaad.

Dit roept de vraag op of het straf(proces)recht, dat van oudsher 

sterk nationaal georiënteerd is vanwege het grote belang van 

nationale soevereiniteit, wel is toegesneden op de bestrijding van 

cybercrime. Kan de wetgever snel genoeg inspelen op technische 

ontwikkelingen, en is er voldoende internationale afstemming om 

dit grensoverschrijdende fenomeen aan te pakken? In deze bijdrage 

belicht ik deze vragen door de dynamiek van cybercrimewetgeving 

in kaart te brengen. Ik kijk in het bijzonder naar de wisselwerking 

tussen Europees en Nederlands recht. Na een korte schets van de 

geschiedenis van de cybercrimewetgeving tot nu toe, bespreek ik 

* Prof. dr. Bert-Jaap Koops is hoogleraar regulering van technologie bij TILT – Tilburg 
Institute for Law, Technology, and Society van de Universiteit van Tilburg.
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diverse voorbeelden van de wederzijdse verhouding tussen Euro‑

pese en nationale initiatieven. Daaruit leid ik vervolgens af hoe de 

dynamiek van cybercrimewetgeving er op hoofdlijnen uitziet. In de 

afsluitende beschouwing bespreek ik of deze dynamiek in staat lijkt 

om de wetgeving voldoende toe te rusten om cybercrime effectief te 

bestrijden in de wereldwijde, dynamische context van internet.

Vanwege de beperkte omvang van deze bijdrage kan ik veelal niet 

de achtergrond van de gegeven voorbeelden uitdiepen; ik verwijs de 

geïnteresseerde lezers daarvoor naar eerdere uitgebreidere beschrij‑

vingen (Koops, 2007; 2010b). Ik gebruik verder de termen cybercrime 

en computercriminaliteit als synoniemen in deze bijdrage.

Een korte geschiedenis van cybercrimewetgeving

Europa

In de jaren tachtig drong het besef door dat computers ook een 

object of hulpmiddel van misdadigers waren. Sommige landen 

pasten hun wetgeving aan en internationaal gaf de OESO richt‑

lijnen voor welke computerhandelingen strafbaar zouden moeten 

worden (OECD, 1986). Ook de Raad van Europa boog zich over 

computercriminaliteit, met aanbevelingen op materieel (1989) en 

procedureel (1995) gebied.1 Toen de aanbevelingen wel erg vrij‑

blijvend bleken, werd besloten een bindend verdrag op te stellen. 

Dat leidde tot het Cybercrime‑Verdrag (hierna: CCV) van de Raad 

van Europa, dat in 2001 in Boedapest werd ondertekend en in 2004 

in werking trad.2 Omdat de Verenigde Staten bij de voorbereiding 

betrokken waren en gehoopt werd dat zij partij zouden worden (wat 

in 2007 ook zou gebeuren), werd de strafbaarstelling van racistische 

uitlatingen niet in het verdrag opgenomen (die voor de Verenigde 

Staten onaanvaardbaar zou zijn wegens het Eerste Amendement 

over vrije meningsuiting), maar in een Aanvullend Protocol van de 

1 Council of Europe, Recommendation R(89) 9 on computer-related crime; Recommen-
dation R(95) 13 concerning problems of criminal procedural law connected with 
information technology.

2 Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische net-
werken, Trb. 2002, 18. Zie http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.
asp?NT=185&CL=ENG.

JV_01_12.indd   10 20-2-2012   12:30:11
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Raad van Europa.3 Een ander urgent onderwerp met een belangrijke 

cyberdimensie – het seksueel misbruiken van minderjarigen – werd 

geregeld in het Verdrag van Lanzarote, dat in 2010 in werking trad.4

Ondertussen zat het andere Europa, de Europese Unie, niet stil. 

Aangezien het CCV niet door alle EU‑leden was geratificeerd, werd 

de behoefte gevoeld om voor de EU‑lidstaten bindende regels te stel‑

len voor computercriminaliteit. Dit leidde tot drie kaderbesluiten, 

over fraude met niet‑chartaal geld, aanvallen op computersystemen 

en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.5 Daar‑

naast is er niet‑bindend Europees beleid dat beoogt om lidstaten 

een stap verder te brengen in de strijd tegen computermisdaad en 

aanpalende gebieden.6

De internationale, en met name Europese, benadering van cyber‑

crimewetgeving is aldus een poging om nationale wetgeving 

dichter bij elkaar te brengen, maar er is – vanwege het grote belang 

van natio nale soevereiniteit op het gebied van strafrecht – op veel 

punten geen internationale dwingende regelgeving. De EU‑kader‑

besluiten stellen een minimum aan strafbaarstellingen in de 

Europese Unie, maar gaan niet in op opsporingsbevoegdheden; 

het CCV heeft wel een behoorlijk palet aan strafbaarstellingen en 

opsporingsbevoegdheden, maar met de nodige uitzonderings‑

clausules, en bovendien is er geen verplichting voor landen om 

zich bij het verdrag aan te sluiten. Cybercrimewetgeving is vooral 

een landschap van samenwerking, gebaseerd op harmonisatie van 

nationale materiële en procedurele wetgeving waar mogelijk, maar 

vooral ook op juridische en praktische stimulering van rechtshulp 

(Sieber, 2010, p. 87).

3 Aanvullend Protocol betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische 
of xenofobische aard verricht via computersystemen, Trb. 2005, 46. Zie http:// 
conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=189&CL=ENG.

4 Verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel 
misbruik, Trb. 2008, 58. Zie http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulez-
Vous.asp?NT=201&CL=ENG.

5 Kaderbesluiten 2005/222/JHA, 2004/68/JBZ en 2005/222/JHA. De kaderbesluiten 
worden momenteel herzien, zie bijvoorbeeld Proposal for a Directive on attacks against 
information systems and repealing Council Framework Decision 2005/222/JHA, 
COM(2010)517 final.

6 Europese Commissie, Naar een algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminali-
teit, COM(2007)267def.
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Nederland

Nederland voerde in 1993 omvangrijke wetgeving in met de Wet 

computercriminaliteit. Deze wet kwam tot stand op basis van aan‑

bevelingen van de Commissie Computercriminaliteit (1987) en een 

gedegen discussie daarover in de literatuur (bijvoorbeeld Kaspersen, 

1990; Wiemans, 1991) en het parlement.7 Naast strafbaarstelling van 

de belangrijkste vormen van computercriminaliteit bevatte de wet 

ook een uitvoerige regeling van computergerelateerde opsporings‑

bevoegdheden. Vanwege de ontwikkelingen in de techniek ontstond 

al snel behoefte aan actualisering van de wetgeving. Het wetsvoor‑

stel Computercriminaliteit II uit 1999 werd echter ingehaald door 

Europese ontwikkelingen, met name het CCV dat moest worden 

geïmplementeerd. Pas in 2006 trad de Wet computercriminaliteit 

II (hierna ook: CCII) in werking,8 kort na de inwerkingtreding 

van de goedkeuringswet van het CCV.9 De wet CCII voerde enkele 

nieuwe strafbepalingen in, bijvoorbeeld over verstikkingsaanvallen 

(denial-of-service attacks), en paste op onderdelen het materiële en 

procedurele strafrecht aan. In 2010 werd vervolgens een wetsvoor‑

stel versterking bestrijding computercriminaliteit in consultatie 

gegeven dat enkele overgebleven onderwerpen zou regelen, zoals 

een bevel illegale inhoud van internet te verwijderen en heling van 

gegevens;10 Hoewel het zwaartepunt van Nederlandse cybercrime‑

wetgeving ligt bij de Wet computercriminaliteit en zijn opvolgers, 

zijn ook de nodige andere wetten van belang; sommige daarvan 

regelen een voor computercriminaliteit belangrijk thema, zoals 

seksueel misbruik van kinderen11 of het vorderen van gegevens,12 

andere zijn meer algemene wetten met een relevante bepaling, zoals 

7 Kamerstukken II 1989/90, 21 551, nr. 1-3; Stb. 1993, 33.
8 Stb. 2006, 300.
9 Stb. 2006, 299.
10 Conceptwetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit (hierna: wets-

ontwerp), www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_versterking_bestrijding_compu-
tercriminaliteit. Ik ben overigens van mening dat het wetsvoorstel nog wel meer zou 
mogen regelen, en dus beter Computercriminaliteit III kan heten (Koops, 2010c, p.). 
Het wachten is nog op het indienen van een dergelijk wetsvoorstel bij het parlement.

11 Wet partiële wijziging zedelijkheidswetgeving, Stb. 2002, 388; Wet tot uitvoering van 
het te Lanzarote totstandgekomen Verdrag (...), Stb. 2009, 544.

12 Wet vorderen gegevens telecommunicatie, Stb. 2004, 105; Wet bevoegdheden vorderen 
gegevens, Stb. 2005, 390.
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de strafbaarstelling van phishing (het hengelen naar, vooral finan‑

ciële, gegevens) in een antiterrorismewet.13

De dynamiek van Europese en nationale cybercrimewetgeving, 

vooral de verhouding tussen Europees en nationaal recht, kent een 

aantal facetten. De hiernavolgende paragrafen schetsen verschil‑

lende vormen van beïnvloeding, toegelicht aan de hand van illustra‑

tieve voorbeelden.

Directe invloed van Europa op Nederland

Ten eerste zien we directe Europese invloed op de Nederlandse wet‑

geving in de invoering of formulering van bepaalde strafbepalingen. 

Het strafbaar stellen van ‘grooming’ – het via internet benaderen 

van minderjarigen en vervolgens een ontmoeting afspreken met het 

oog op seksueel misbruik – en van het zich opzettelijk toegang ver‑

schaffen tot kinderporno (denk aan het betalen voor een webpagina 

met stromende kinderpornobeelden) zijn rechtstreekse uitwerkin‑

gen van het Verdrag van Lanzarote.

Vaak is de Europese invloed zichtbaar in een aangepaste formu‑

lering van een reeds door Nederland voorgenomen strafbepaling. 

Een voorbeeld daarvan is de strafbaarstelling van het verhinderen 

van iemands toegang tot een computer in artikel 138b Wetboek van 

Strafrecht (Sr); dit artikel was in wetsvoorstel Computercriminaliteit 

II beperkt tot ‘e‑mailbommen’, maar ter implementatie van artikel 

5 CCV werd dit uitgebreid tot elke vorm van toegangsbelemmering 

van computers, zodat het nu ook de in de praktijk steeds meer voor‑

komende verstikkingsaanvallen omvat.14 Een ander voorbeeld is de 

regeling van aansprakelijkheid van internetaanbieders. Het wets‑

voorstel CCII uit 1999 bevatte een regeling die niet strookte met de 

kort daarna ingevoerde Richtlijn elektronische handel (2000/31/EG), 

zodat de Europese Commissie een standstill‑beschikking uitvaar‑

digde voor het wetsvoorstel.15 Die stilstandperiode werd vervolgens 

13 Wet in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan training 
voor terrorisme (...) en enkele andere wijzigingen, Stb. 2009, 245; deze wet wijzigde 
art. 326 Sr (oplichting).

14 Zie art. 138b in Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nr. 1-2 en Kamerstukken II 2004/05, 
26 671, nr. 7.

15 Kamerstukken II 1999/2000, 26 671, nr. 5.
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gebruikt om het wetsvoorstel ingrijpend aan te passen aan het CCV, 

terwijl de regeling van internetaanbiederaansprakelijkheid (art. 54a 

Sr) verhuisde naar de implementatiewet e‑handel.16 Waar de Euro‑

pese regelgeving hier een vertragend effect had op de Nederlandse 

wetgeving, kan het echter ook een stimulans zijn om een wetsvoor‑

stel door te voeren. Het initiatiefwetsvoorstel tot strafbaarstelling 

van ‘negationisme’ (het ontkennen van genocide) lag lange tijd te 

verstoffen in de Tweede Kamer, totdat het – mogelijk mede onder 

invloed van het Aanvullend Protocol over internetracisme, dat 

expliciet om een strafbaarstelling van negationisme vraagt – begin 

2010 alsnog nader werd behandeld.17

Inhoudelijke invloed van Europa op Nederland

Ten tweede is een Europese invloed op de inhoud van Nederlandse 

wetgeving zichtbaar die verder gaat dan het (her)formuleren van 

strafbepalingen om nieuwe technische ontwikkelingen af te dek‑

ken. Soms herziet de Nederlandse wetgever eerder gemaakte 

beleidskeuzes in de wetgeving onder invloed van Europese regel‑

geving. Een prominent voorbeeld daarvan is de strafbaarstelling 

van kinderpornografie. Bij de implementatie van het CCV werd niet 

alleen de leeftijdsgrens opgehoogd van 16 naar 18 jaar, maar werd 

ook de ratio van strafbaarstelling herzien. Nederland baseerde de 

wetgeving voorheen op de grondslag om feitelijk seksueel misbruik 

van kinderen te bestrijden; dat betekende dat plaatjes waarvoor 

geen kinderen zijn misbruikt – zoals met de computer gegenereerde 

plaatjes (‘virtuele kinderporno’) of met een telelens gemaakte foto’s 

van kinderen op een naaktstrand – niet strafbaar waren. Het CCV 

hanteerde echter als grondslag van strafbaarstelling het bestrijden 

van een subcultuur van kindermisbruik en stelde daarom ook vir‑

tuele kinderporno strafbaar; dergelijke plaatjes kunnen immers 

gewenning veroorzaken voor pedofielen (waarna ze mogelijk afglij‑

den tot feitelijk misbruik) en ook worden gebruikt om kinderen 

te verleiden tot het ‘toestemmen’ in seksuele handelingen. Onder 

invloed van deze Europese regelgeving wijzigde Nederland de ratio 

16 Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel, Stb. 2004, 210.
17 Kamerstukken II 2010/11, 30 579, nr. 9, p. 6-7.
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van strafbaarstelling, zodat ook voorheen ‘onschuldige’ plaatjes 

– inclusief naaktstrandfoto’s – onder het bereik kwamen.18

Een andere systematische wijziging betrof het aftappen van com‑

municatie; traditioneel is dat gericht op het onderscheppen van 

openbare telecommunicatie (zoals de vroegere PTT), maar onder 

invloed van het CCV breidde de Nederlandse wetgever de bevoegd‑

heid uit tot alle beroepsmatige communicatieaanbieders, zoals 

bedrijven met een intern telefoon‑ en elektronisch netwerk voor 

werknemers. Dit is een ingrijpende systematische wijziging, omdat 

veel meer organisaties nu onder het bereik van aftapwetgeving 

vallen, die echter nauwelijks inhoudelijk bediscussieerd is in het 

parlement; men nam kennelijk aan dat het ging om een verplichte 

implementatie van internationale regels die als zodanig niet te 

bediscussiëren viel. Vermoedelijk vanwege de complexiteit van 

de Nederlandse wetgeving rond aftappen – in de spaghettikluwen 

van de 126‑serie in het Wetboek van Strafvordering (Sv) – is het 

aanpassen van de wetgeving daarbij ook niet helemaal door‑

gevoerd; op enkele plaatsen spreekt de wet nog van ‘openbare 

tele communicatie’ (zie Koops, 2010b, p. 34).

Een andere inhoudelijke wijziging betreft computervredebreuk 

(hacken), dat in 1993 strafbaar werd gesteld, mits daarbij enige 

beveiliging werd doorbroken of de toegang door slinkse of techni‑

sche ingrepen werd verschaft. De wetgever nam deze beveiligingseis 

op als signaal aan gebruikers dat het belangrijk is hun computer te 

beveiligen – iets wat rond 1990 nog geen gemeengoed was. Onder 

invloed van het CCV en het Kaderbesluit aanvallen op informatie‑

systemen heeft de wetgever echter in 2006 de beveiligingseis laten 

vallen; de Europese regelgeving stond weliswaar toe dat lidstaten 

een beveiligingseis stellen, maar de overige in artikel 138a (oud) 

Sr genoemde methoden (technische ingreep, valse signalen of een 

valse hoedanigheid) pasten daar niet bij. Wat mij betreft had de 

wetgever hier beter de beveiligingseis kunnen handhaven (omdat 

de alternatieve methoden feitelijk alleen aan de orde zijn als de 

computer enige vorm van beveiliging kent), vanwege het belangrijke 

signaal aan gebruikers over computerbeveiliging. De Europese 

regels verzetten zich daar niet tegen. Hier zien we dan ook dat de 

Nederlandse wetgeving niet verandert onder invloed van dwingende 

18 Wet partiële wijziging zedelijkheidswetgeving, Stb. 2002, 388; Aanwijzing kinder-
pornografie, Stcrt. 23 augustus 2007, nr. 162, p. 8.
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Europese regels, maar doordat de wetgever een eigen interpretatie 

kiest van Europese regels.

Iets soortgelijks zien we ook bij misbruik van hulpmiddelen (art. 6 

CCV), waarbij tal van voorbereidingshandelingen voor compu‑

tercriminaliteit – zoals het maken, verspreiden of in bezit hebben 

van virusprogramma’s of wachtwoorden om computers te hacken 

– strafbaar zijn gesteld, vooral om de groeiende zwarte markt in 

dergelijke hulpmiddelen te bestrijden. De Nederlandse wetgever 

heeft ervoor gekozen om de voorbereidingshandeling met dezelfde 

maximumstraf te bedreigen als het doeldelict (zie art. 139d lid 2 en 

161sexies lid 2 Sr). Dit wijkt af van het systeem van de Nederlandse 

wet, waarin voorbereidingshandelingen een maximumstraf hebben 

die de helft is van die van het doeldelict (art. 46 Sr). Deze systeem‑

afwijking is niet echt overtuigend beargumenteerd door de wetgever 

(Koops, 2010b, p. 627) en wordt in elk geval niet afgedwongen door 

de Europese regelgeving.

Geen invloed van Europa op Nederland

Ten derde zijn er ook veel gevallen waarin de Nederlandse wet‑

geving helemaal niet is beïnvloed door Europese regelgeving. 

Dit zien we vooral wanneer nieuwe vormen van computercrimina‑

liteit ontstaan, veelal door technische ontwikkelingen, die nog niet 

in Europese instrumenten zijn afgedekt. Zo is er de laatste jaren veel 

discussie over strafbaarstelling van identiteitsdiefstal (De Vries e.a., 

2007; Van der Meulen, 2011). Een belangrijk onderdeel van identi‑

teitsdiefstal is phishing, het ‘hengelen’ naar financiële en andere 

persoonsgegevens waarmee vervolgens diensten kunnen worden 

afgenomen op naam van iemand anders. De Nederlandse wetgever 

stelde phishing strafbaar door de oplichtingsbepaling (art. 326 Sr) 

aan te passen zodat ook het aftroggelen van gegevens strafbaar is.19 

Dit was niet geregeld in het CCV, noch in het Kaderbesluit fraude 

met niet‑chartaal geld.

Een ander voorbeeld van zelfstandige nationale ontwikkeling van 

cybercrimewetgeving is de interpretatie van het begrip ‘goed’ in het 

strafrecht (vergelijk Groenhuijsen en Wiemans, 1989). In navolging 

van de Commissie Computercriminaliteit heeft de wetgever de 

19 Stb. 2009, 245, zie noot 14.
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dogmatische keuze gemaakt dat computergegevens geen ‘goed’ zijn, 

omdat ze meervoudig zijn (meerdere personen kunnen tegelijkertijd 

beschikkingsmacht hebben) en het product van geestelijke in plaats 

van fysieke arbeid; dit is vervolgens bevestigd in de rechtspraak.20 

Met de opkomst van ‘virtuele werelden’ als Second Life en online‑

computerspellen als World of Warcraft is de discussie over ‘gege‑

vens als goed’ weer heropend, aangezien virtuele objecten in deze 

werelden niet meervoudig zijn en ook vaak geld waard zijn. In lagere 

rechtspraak wordt het ontvreemden van virtuele objecten dan ook 

soms gekwalificeerd als diefstal (het wegnemen van een goed).21 

Meningen lopen uiteen of dat een goede keuze is (Hoekman en Dirk‑

zwager, 2009; Moszkowicz, 2009). Duidelijk is dat de rechtspraak – of 

de wetgever – hierover de komende jaren een standpunt zal moeten 

bepalen. Ook duidelijk is dat deze discussie vooral op nationaal 

niveau plaatsvindt; weliswaar wordt de discussie over ‘virtuele 

misdaad’ ook internationaal gevoerd, maar Europese regelgeving 

op dit vlak ontbreekt en valt ook niet snel te verwachten. Dit is een 

terrein dat zo nauw verweven is met de dogmatiek van het straf‑

rechtssysteem, dat nationale wetgevers hierin eigen keuzes moeten 

kunnen maken.

Ook om een andere reden is er op onderdelen geen Europese invloed 

op nationale wetgeving. Over verschillende onderwerpen bestaan 

grote meningsverschillen, bijvoorbeeld over de toelaatbaarheid 

van sommige opsporingsbevoegdheden. Voor opsporing van 

cybercrime is een netwerkzoeking bijzonder relevant: bestanden 

kunnen via internet op allerlei plaatsen worden opgeslagen en 

elektronisch bewijs is vluchtig. Daarom moet de politie snel in alle 

relevante plaatsen kunnen zoeken. Bij de onderhandelingen over 

het CCV is wel geregeld dat autoriteiten een reguliere doorzoeking 

moeten kunnen uitbreiden met een netwerkzoeking van rechtmatig 

toegankelijke computers, maar alleen voor zover deze op nationaal 

grondgebied staan. Over grensoverschrijdende  netwerkzoekingen 

kon men geen overeenstemming bereiken. De Nederlandse 

netwerkzoeking blijft dan ook beperkt tot de landsgrenzen en moet 

daarom voor het verkrijgen van in buitenland opgeslagen bestanden 

rechtshulp zoeken. België heeft hierin een andere keuze gemaakt 

20 HR 3 december 1996, NJ 1997, 574 m.nt. ’tH.
21 Hof Leeuwarden 10 november 2009, LJN BK27764 en BK2773; Rb. Amsterdam 2 april 

2009, LJN BH9789, BH9790 en BH9791.
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en staat grensoverschrijdende doorzoekingen toe met notificatie 

achteraf aan de landen waarin computers doorzocht zijn (De Hert 

en Van Leeuw, 2010, p. 41). Evenmin is op Europees niveau geregeld 

of de politie op afstand mag ‘inbreken’ op computers, wat vooral 

relevant is om een programmaatje (een ‘Trojaans politiepaard’) 

te plaatsen dat bijvoorbeeld wachtwoorden of communicatie kan 

onderscheppen. In Nederland is dit niet toegestaan (Koops en 

Buruma, 2007; Oerlemans, 2011), hoewel het in de praktijk wel 

lijkt te gebeuren.22 Dit is dan ook een onderwerp dat dringend een 

duidelijke uitspraak van de wetgever behoeft, en dat zal Nederland 

kunnen en moeten doen zonder invloed van Europa.

Invloed van Nederland op Europa

Tot slot is ook belangrijk om te kijken naar de omgekeerde invloed, 

van Nederland op Europa. Waar de materiële wetgeving uit 

1993 mede een uitwerking was van de destijds bestaande inter‑

nationale richtlijnen, was de procedurele wetgeving in de Wet 

computer criminaliteit van Nederlandse bodem. Anders dan 

bij strafbaarstellingen liep Nederland internationaal voorop in 

het nadenken over en regelen van opsporingsbevoegdheden in 

de digitale wereld. De Nederlandse wetgeving heeft dan ook als 

inspiratiebron gediend voor Aanbeveling 95(13) van de Raad van 

Europa en vervolgens ook voor het CCV; die invloed kan ook mede 

te danken zijn geweest aan de voorzitter van de commissie die het 

CCV ontwierp, Rik Kaspersen, die de totstandkoming van de Wet 

computercriminaliteit van zeer dichtbij had gevolgd. Bijvoorbeeld 

de regeling van de netwerkzoeking (beperkt tot de landsgrenzen) in 

het CCV is vrijwel hetzelfde als de eerdere Nederlandse regeling in 

artikel 125j Sv. Ook de aandacht in het CCV voor het bevel om com‑

puterbeveiliging of gegevensversleuteling ongedaan te maken zal 

mede geïnspireerd zijn door de Nederlandse regeling uit 1993 van 

artikel 125k Sv.

22 Kamervragen over het gebruik van spysoftware, 13 oktober 2011, 2011Z20260.
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Conclusie

Uit de hiervoor besproken voorbeelden blijkt dat de dynamiek tus‑

sen Europese en Nederlandse cybercrimewetgeving verschillende 

verschijningsvormen heeft. Op hoofdlijnen bestaat de dynamiek 

vooral uit een Europees regelgevend kader dat op de belangrijkste 

punten richting geeft aan de nationale wetgeving, waarbij echter 

wel behoorlijk wat ruimte blijkt te bestaan voor de Nederlandse wet‑

geving om de Europese regels in te kleuren of op een eigen manier 

in te passen in het nationale systeem. Aangezien het Europese 

kader niet allesomvattend is en het Europese wetgevingsproces 

ook niet heel snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen, bestaat 

er daarnaast veel ruimte voor de Nederlandse wetgever om de wet 

aan te passen op terreinen waar Europa (nog) niets mee doet. Ook 

op fundamenteel dogmatisch vlak, zoals bij de interpretatie van 

kernbegrippen als ‘goed’, kan het Nederlandse recht een eigen lijn 

volgen. Samenvattend komt dit erop neer dat Europa een basiskader 

stelt van minimumeisen waaraan het nationale materiële en proce‑

durele strafrecht moet voldoen, die vooral functioneel van aard zijn: 

bepaalde gedragingen met computers moeten strafbaar zijn en de 

politie moet bepaalde handelingen kunnen verrichten ter opsporing 

in een digitale omgeving, maar hoe dit precies wordt ingepast in het 

rechtssysteem wordt aan de nationale wetgever overgelaten. Daarbij 

zien we dat de invloed van Europa op het nationale recht groter is 

in het materiële strafrecht dan in het procedurele strafrecht, deels 

omdat Nederland dit laatste terrein al behoorlijk had geregeld 

voordat Europa een kader stelde, maar deels wellicht ook omdat de 

meningen welke opsporingsbevoegdheden nodig zijn internationaal 

meer uiteenlopen dan de meningen over wat strafbaar moet zijn.

Hoewel het Europese kader de nodige ruimte laat om cyber‑

crimewetgeving in het Nederlandse systeem in te passen, hebben 

Europese regels ook geleid tot systematische veranderingen in het 

nationale strafrecht. Soms loopt zo’n verandering parallel aan een 

bredere tendens in de rechtsontwikkeling, zoals de veranderde ratio 

van de strafbaarstelling van kinderpornografie past in een toe‑

nemende aandacht voor bestrijding van kindermisbruik in de afge‑

lopen decennia; in die gevallen lijkt een systeemverandering dan 

ook gerechtvaardigd. In andere gevallen zijn de systematische aan‑

passingen echter meer het resultaat van een eigen interpretatie van 

de nationale wetgever die niet per se afgedwongen wordt door het 
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Europese kader, zoals de hoge straf op misbruik van hulp middelen; 

in die gevallen lijkt een systeemverandering meer aanvechtbaar. 

Dat geldt temeer wanneer een ingrijpende verandering in het 

systeem nauwelijks op fundamenteel niveau wordt  bediscussieerd 

in Nederland, zoals het aftappen van private netwerken, wel‑

licht omdat men veronderstelt dat het slechts om ‘omzetting’ van 

Europese regels gaat. Een wat kritischer houding van het parlement 

tegenover wetsvoorstellen die belangrijke wijzigingen van het 

nationale strafrecht behelzen, lijkt mij wenselijk, juist omdat het 

Europese kader aanzienlijke speelruimte laat om regels in te passen 

in het nationale systeem.

Een zelfstandige rol van de nationale wetgever zien we ook bij 

veel onderwerpen die (nog) niet op Europees niveau zijn geregeld. 

De gedegen discussie over opsporingsbevoegdheden in een digitale 

omgeving van rond 1990 is een mooi voorbeeld hoe Nederland ook 

invloed kan uitoefenen op de internationale regelgeving. Wellicht 

kunnen lopende discussies, zoals over ‘diefstal’ van virtuele ‘goede‑

ren’, het plaatsen van Trojaanse paarden als opsporingsmethoden 

of het ontmantelen van botnets,23 worden aangegrepen voor even 

gedegen discussies, die vervolgens dan weer kunnen bijdragen aan 

de Europese discussie – binnen de Raad van Europa of de Europese 

Unie – over aanpassing van de bestaande cybercrimeregelgeving.

Afsluiting

Is de manier waarop cybercrimewetgeving tot stand komt geschikt 

voor het reguleren van een dynamisch object als internet? Hoewel 

het vanwege het grensoverschrijdende karakter voor de hand ligt 

om internetgerelateerde fenomenen op internationaal niveau te 

willen regelen, is dat niet altijd mogelijk of wenselijk, zeker bij straf‑

rechtelijke onderwerpen waar de normering sterk samenhangt met 

culturele en rechtstradities (Prins, 2006).

De dynamiek van cybercrimewetgeving laat zien dat een werkbare 

combinatie mogelijk is van internationale kaders en nationale 

invulling en aanvulling. De Nederlandse wet kent een breed 

vangnet om computercriminaliteit te bestrijden. Vrijwel alle 

verschijningsvormen van computercriminaliteit kunnen onder 

23 Zie noten 22 en 24 en bijbehorende tekst.
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 strafbepalingen worden gebracht, mede door de ruime formulering 

van basisdelicten als computervredebreuk (art. 138ab Sr) en gege‑

vensaantasting (art. 350a Sr). Ook de opsporing kan qua bevoegd‑

heden goed uit de voeten met de wetgeving; de praktijk vraagt wel 

vaak om nieuwe bevoegdheden, zoals het via internet kunnen 

plaatsen van afluisterprogrammaatjes, maar dat is inherent aan 

de opsporingstaak, die altijd grenzen van bevoegdheden opzoekt 

(Enschedé, 1988, p. 223‑224).

Hoewel een algemeen probleem van internetregulering is dat 

techniek zich snel ontwikkelt terwijl wetgeving tijd nodig heeft, 

kunnen we ook constateren dat cybercrimewetgeving grosso modo 

goed bij de tijd is en voldoende snel kan reageren op ontwikkelingen 

in de misdaad. Een probleem is wel dat internationale regulering 

meer tijd vergt dan nationale wetgeving en dat hierdoor soms de 

Nederlandse cybercrimewetgeving behoorlijk is vertraagd – zie het 

wetsvoorstel CCII uit 1999, dat pas in 2006 werd aangenomen. Maar 

de wetgevingspraktijk laat ook zien dat gaten in de wetgeving op 

zich snel kunnen worden gedicht door opname van cybercrime‑

bepalingen in reparatie‑ of omnibuswetten. Op deze wijze is bij‑

voorbeeld de oplichtingsbepaling aangepast om phishing strafbaar 

te stellen. Dat wil niet zeggen dat er geen gaten in de cybercrime‑

wetgeving meer zijn of nog kunnen ontstaan, maar wel dat het 

niet aan de dynamiek van het wetgevingsproces tussen Europa en 

Nederland hoeft te liggen om die lacunes aan te pakken.

Toch zijn er twee kanttekeningen te plaatsen bij de (inter)nationale 

totstandkoming van cybercrimewetgeving. Ten eerste is het beleid 

erg gericht op het klassieke straf(proces)recht: welke handelingen 

moeten strafbaar zijn, welke opsporingsbevoegdheden zijn nodig? 

In een internationale context wordt vooral gezocht naar harmoni‑

satie op minimumniveau van het materiële en formele strafrecht en 

naar het mogelijk maken van wederzijdse rechtshulp (Sieber, 2010, 

p. 87). Dat geeft een goede uitgangspositie om grensoverschrijdende 

cybercriminaliteit op te sporen en te vervolgen, zoals de succesvolle 

aanpak van het Bredolab laat zien; hierbij werd de hoofdverdachte 

van een botnet, dat vanuit servers in Nederland vele tienduizen‑

den ‘zombiecomputers’ aanstuurde, op verzoek van Nederland in 

Armenië gearresteerd en berecht.24 Maar dit voorbeeld laat ook de 

24 De Nationale Cyber Security Strategie (NCSS), bijlage bij Kamerstuk 26 643, nr. 174, 
p. 2.
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beperking zien van het klassieke strafrecht: nadat de verdachte was 

gearresteerd, wilde justitie het botnet ontmantelen om toekom‑

stig gebruik tegen te gaan, maar daarvoor bestaat internationaal 

noch nationaal een geschikte juridische grondslag (Koning, 2011). 

Ook vergt het opsporen van grensoverschrijdende cybercriminaliteit 

veel capaciteit en kennis van opsporingsdiensten; het belangrijkste 

knelpunt bij de bestrijding van cybercrime is dan ook niet zozeer 

de wetgeving, als wel de benodigde investeringen en prioritering in 

opsporing die nodig zijn om de wet effectief te kunnen handhaven. 

En hoewel er in het afgelopen decennium grote vooruitgang is 

geboekt om de capaciteit en kunde van ‘cybercops’ te faciliteren, valt 

er nog het nodige te doen op dit vlak.

De tweede kanttekening is dat cybercrime zich transformeert tot 

een vorm van georganiseerde misdaad, waarin flexibele netwerken 

met uiteenlopende expertises een grootschalige zwarte markt van 

cybercrimeprogrammatuur, botnets en financiële gegevens in 

stand houden (Wall, 2007). Het is de vraag of op langere termijn een 

strategie van geharmoniseerde minimumwetgeving en wederzijdse 

rechtshulp, waarin nog steeds veel ruimte is voor nationale invul‑

ling en eigen beleidsvorming, opgewassen is tegen georganiseerde 

cybercrime. Mijn verwachting is dat uiteindelijk meer internatio‑

nale inspanning nodig zal zijn, waarbij lidstaten een deel van hun 

nationale soevereiniteit zullen moeten opgeven om internationale 

en nationale grensoverschrijdende acties (zoals een grensover‑

schrijdende netwerkzoeking en het ontmantelen van botnets) toe 

te staan, wil men cybercrime effectief tegenwicht kunnen blijven 

bieden. In de dynamiek van Europese kaderstelling met veel ruimte 

voor nationale invulling en aanvulling van cybercrimewetgeving, 

die tot nu toe goed heeft gewerkt, past ook een dynamische houding 

om de Europese kaders meer gewicht en sturing te geven wanneer 

ontwikkelingen in cybercrime daartoe noodzaken.
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Cybercrime en politie

Een schets van de Nederlandse situatie anno 2012

W.Ph. Stol, E.R. Leukfeldt en H. Klap*

In het themanummer ‘Cybercrime’ van dit tijdschrift in de zomer 

van 2004 concludeerde de eerste auteur: ‘Het primaire probleem 

bij de bestrijding van cybercrime is gebrek aan kennis bij politie 

en justitie (...)’ (Stol, 2004, p. 76). Het probleem bestaat nog steeds. 

Scheidend korpschef Sitalsing van het regiokorps Twente maakte het 

onlangs nog een hoofdthema in een afscheidsinterview.1 De politie 

loopt achter bij de technologische ontwikkelingen en moet, aldus 

Sitalsing, fors investeren om bij te blijven. Met name moet de politie 

beter informatie leren vergaren op internet (‘internet recherche’ 

of ‘internetsurveillance’). Het interview roept de vraag op of er de 

afgelopen acht jaar eigenlijk wel vooruitgang is geboekt. Zo ja, is het 

genoeg?

In deze bijdrage wagen we een poging om daarover iets te zeg‑

gen. We beperken ons in de context van dit themanummer tot de 

politie in Nederland. We geven eerst een schets van het werkaanbod 

cybercrime. Daarna gaan we beknopt in op bevoegdheden, speciaal 

in verband met informatievergaring. Vervolgens kijken we naar 

inspanningen van de politie om de digitalisering bij te blijven, en tot 

slot maken we een balans op.

Werkaanbod cybercrime en politiepraktijk

Onder cybercrime verstaan we elk delict waarbij informatie‑ 

en communicatietechnologie van wezenlijk belang is voor de 

* Prof. dr. Wouter Stol is lector Cybersafety aan NHL Hogeschool en de Politieacademie 
en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit; E.R. Leukfeldt Msc is 
onderzoeker bij het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool en Politieacademie; 
drs. Henk Klap MPM is programmamanager van het landelijke politiële Programma 
Aanpak Cybercrime (PAC). De auteurs bedanken Peter Hagenaars (PAC) voor zijn 
commentaar op een eerdere versie.

1 De Volkskrant, 29 december 2011.
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 uit voering ervan (PAC, 2009; Leukfeldt e.a., 2010; DNR, 2010). 

Hoewel we gemakshalve spreken over cybercrime, lijkt het ver‑

standiger deze hedendaagse criminaliteit niet te beschouwen als 

een aparte klasse, maar dit te zien als een vorm van politiewerk in 

een gedigitaliseerde samenleving. Ook klassieke delicten hebben 

immers steeds vaker een digitale dimensie (bijvoorbeeld: had dit 

slachtoffer van zware mishandeling een Facebook‑account?).

Vanwege de gedigitaliseerde samenleving loopt de politie tegen 

diverse problemen aan (Stol, 2008, 2011):

1. gebrek aan kennis over digitale mogelijkheden;

2. territorialiteitsproblemen omdat lastig is vast te stellen waar een 

delict is gepleegd en wie dus bevoegd is;

3. samenwerkings‑ en informatie‑uitwisselingsproblemen, zowel 

tussen politieorganisaties onderling als tussen politie en private 

partners – zowel nationaal als internationaal, omdat cybercrime 

zich uitstrekt over grenzen;

4. capaciteitsproblemen omdat de politie vaak grote hoeveelheden 

data (terrabites) moet doorzoeken met onvoldoende deskundigen 

en middelen;

5. opsporings‑ en bewijsvoeringsproblemen omdat bevoegdheden 

niet altijd duidelijk zijn en niet altijd duidelijk is hoe bewijs‑

materiaal kan/moet worden veiliggesteld.

De veranderende samenleving vraagt dat de politie zich aanpast. 

Wanneer we kijken naar ontwikkelingen in criminaliteit (van ana‑

loog naar digitaal) krijgen we zicht op veranderingen in eisen die het 

werkaanbod aan de politie stelt. In de politieregistratie zien we om 

te beginnen dat cybercrime een breed maatschappelijk verschijnsel 

is geworden. Hacken bijvoorbeeld is niet het kunstje van whizzkids, 

maar van gewone mensen die elkaar een financieel beentje willen 

lichten of dwars willen zitten (Leukfeldt e.a., 2010). Ook e‑fraude 

doet zich in de regel voor als zaak van kleine criminelen (ibid.). 

De kans om in Nederland te worden opgelicht op internet is met 

2,5% groter dan de kans slachtoffer te worden van zakkenrollerij 

(1,8%) (Van Wilsem, 2010a; 2010b; Stol, 2010).2 Kortom, cybercrime 

2 Overigens moeten de resultaten van het eerste Nederlandse landelijke onderzoek naar 
slachtofferschap cybercrime nog openbaar worden (onderzoek in opdracht van het 
KLPD en het PAC, uitgevoerd door NHL Hogeschool, Politieacademie, Open Universi-
teit en CBS, te verwachten medio 2012).
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is, net als analoge criminaliteit, vooral kleine, veelvoorkomende 

criminaliteit. De politie moet zich dus zo organiseren dat zij over 

de volle breedte van de organisatie daarop een antwoord heeft en 

zich niet enkel met specialisten richt op de zware georganiseerde 

cybercrime.

Bij deze nieuwe veelvoorkomende criminaliteit krijgt de politie 

geregeld te maken met een dader die vanuit het buitenland opereert 

(bijvoorbeeld bij hacken 23,3% en bij e‑fraude 14,5%; Leukfeldt e.a., 

2010). De politie zal haar internationale samenwerking derhalve niet 

meer uitsluitend moeten afleiden van haar werkwijze bij kapitale 

delicten of zware georganiseerde criminaliteit, maar ook voor‑

zieningen moeten treffen voor internationale samenwerking bij 

relatief kleine veelvoorkomende criminaliteit.

De digitalisering van de samenleving leidt tot meer nadruk op jonge 

daders. Zo valt meer dan de helft van de verdachten van e‑fraude 

in de leeftijdsgroep 12‑24 jaar (zie het artikel van Leukfeldt en 

Stol elders in dit themanummer). Bij haatzaaien op internet is dat 

60,5%, bij hacken 42,6% en bij het produceren en verspreiden van 

kinderpornografie 23,8%. Bij dat laatste kunnen we ons bijvoorbeeld 

jongeren voorstellen die van elkaar met mobiel of webcam seksueel 

getinte filmpjes maken, die vervolgens – bijvoorbeeld als de liefde 

over is – op internet belanden (Leukfeldt e.a., 2010; Kerstens en 

De Graaf, te verwachten). Dit stelt de politie voor de vraag hoe om 

te gaan met deze nieuwe vorm van criminaliteit en deze nieuwe 

dadergroep. Een eenduidig antwoord daarop heeft de politie nog 

niet (Van der Hoorn, 2011).Wat slachtoffers betreft concentreert 

cybercrime zich eveneens op de jongere leeftijdsgroepen (Van 

Wilsem, 2010a; 2010b; Leukfeldt e.a., 2010), dus ook in dat opzicht zal 

de politie rekening moeten houden met een verandering in clientèle.

Deze voorbeelden illustreren dat de digitalisering van de samen‑

leving niet alleen maakt dat de politie op een andere technologische 

omgeving moet inspelen (met bijvoorbeeld kennis, bevoegdheden 

en apparatuur), maar ook dat de politie zich moet aanpassen aan 

meer criminologisch getinte veranderingen, zoals in de aard van de 

criminaliteit, het type dader en het type slachtoffer.
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Bevoegdheden in cyberspace

Bijzondere opsporingsbevoegdheden

Om te beginnen mag en kan de politie, net als ieder ander, internet 

gebruiken als een voor iedereen toegankelijke informatiebron. 

De Politiewerkgroep Open Bronnen benadrukte dergelijke moge‑

lijkheden reeds in 1996 onder de titel Wat wil je weten? (WOB, 1996). 

In geval van een misdrijf kan de politie beschikken over bevoegd‑

heden. Doorgaans zijn specifieke cybercrimebevoegdheden een 

uitwerking van Europese richtlijnen, zoals ook veel materieel recht 

inzake cybercrime een uitwerking is van Europese wet‑ en regel‑

geving (zie het artikel van Koops in dit nummer).

Als direct uitvloeisel van het werk van de Parlementaire enquête‑

commissie opsporingsmethoden – commissie‑Van Traa (PEO, 

1996) – werd op 1 februari 2000 de Wet bijzondere opsporings‑

bevoegdheden (Wet BOB) van kracht. Die wet betrof de opsporing in 

het algemeen, niet specifiek die van cybercrime. Het doel van de Wet 

BOB was het normeren en transparanter en beter controleerbaar 

maken van de opsporing volgens het principe: als het niet nadruk‑

kelijk is toegestaan, dan mag het niet. De politie mag niet zelf 

nieuwe methoden bedenken om criminaliteit tegen te gaan, ook al is 

dat nog zo goed bedoeld, aldus de commissie‑Van Traa.

De bijzondere opsporingsbevoegdheden van de Wet BOB zijn 

opgenomen in het eerste boek van het Wetboek van Strafvordering 

(Sv) onder ‘bijzondere bevoegdheden tot opsporing’. Voorbeelden 

zijn: het stelselmatig observeren van een verdachte van een misdrijf 

(art. 126g Sv), het stelselmatig inwinnen van informatie over zo’n 

verdachte (art. 126j Sv) en pseudokoop (art. 126i Sv). De bevoegd‑

heden zijn in algemene termen opgesteld en dus ook van toepassing 

op (verdachten van) delicten met een digitale component.

Tot zover enkele bevoegdheden voor het geval een delict is gepleegd 

en de politie een verdachte in het vizier heeft. Maar politiewerk 

omvat ook het signaleren van potentiële problemen, het nader in 

kaart brengen ervan en het voorkomen dat er werkelijk problemen 

ontstaan. Daarvoor heeft de politie een arsenaal aan methoden ont‑

wikkeld, zoals het uitvoeren van wijkscans (Van Panhuis, 2008), het 

maken van misdaad‑ of criminaliteitsbeeldanalyses (Moerland en 

Rovers, 2000; Moerland en Boerman, 2003; Van Panhuis, 2008; DNR, 

2010), het vervaardigen van dreigingsbeelden (Boerman e.a., 2008) 
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en het opstellen van daderprofielen (Van Ruth, 2008), om er maar 

enkele te noemen. Bij die methoden gebruikt de politie steeds vaker 

en meer informatie van internet; ook zet de politie die methoden in 

voor veiligheid in cyberspace.

De politie betrekt internet bij het verwerven van een informatie‑

positie (intelligence), hoewel dat volgens korpschef Sitalsing dus 

nog veel beter en uitgebreider kan. Op dit punt vragen we aandacht 

voor een potentieel spanningsveld tussen nieuwe werkwijzen en 

politiebevoegdheden, speciaal met betrekking tot het vergaren van 

informatie over personen.3

Vergaren van informatie over personen

De politie mag net als ieder ander de openbare informatie van inter‑

net gebruiken (internet als open bron), ook als die informatie over 

personen gaat. De politie verzamelt en gebruikt ook informatie van 

internet en noemt dat ‘internetrecherche’ of ‘internetsurveillance’. 

Echter, aan het inwinnen van informatie over personen heeft de 

wetgever voor de politie wel een grens gesteld. In artikel 126j Sv is 

als bijzondere opsporingsbevoegdheid vastgelegd het stelselmatig 

inwinnen van informatie. Lid 1 luidt:

‘In geval van verdenking van een misdrijf kan de officier van justitie in het 

 belang van het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in 

artikel 141, onderdeel b, zonder dat kenbaar is dat hij optreedt als opsporings-

ambtenaar, stelselmatig informatie inwint over de verdachte.’

Voor het stelselmatig inwinnen van informatie heeft de politie dus 

nodig een verdachte van een misdrijf en een bevel van de officier 

van justitie. Artikel 126j Sv is ook van toepassing op het inwinnen 

van informatie van internet. Nu er aan het stelselmatig inwinnen 

van informatie op internet voorwaarden zijn gesteld, kan daaruit 

worden afgeleid dat stelselmatig inwinnen van informatie op inter‑

net zonder dat aan die voorwaarden is voldaan door de wetgever 

niet toelaatbaar wordt geacht.

3 Een ander punt is de vraag of, en zo ja, wanneer de politie zich op afstand toegang mag 
verschaffen tot een computer van een verdachte (‘hacken’, zoals in 2008 in de pers 
kwam, zie bijvoorbeeld www.security.nl/artikel/18710).
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Dit roept de vraag op wanneer sprake is van stelselmatige inwinning 

van informatie. Verwijst stelselmatig bijvoorbeeld naar de wijze van 

vergaren (zoals met een zoekmachine) of naar het resultaat dat met 

de informatie wordt geboekt (een min of meer compleet beeld)? Dat 

laatste is het geval. In de Aanwijzing opsporingsbevoegdheden van 

het College van Procureurs‑Generaal van 1 maart 2011 staat in para‑

graaf 2.6: ‘Er is sprake van stelselmatige informatie‑inwinning door 

een opsporingsambtenaar indien door het inwinnen van informatie 

een min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van iemands 

leven wordt verkregen.’ Dat informatie over personen op internet is 

geplaatst door die personen zelf en dus geheel vrijelijk door de poli‑

tie kan worden gebruikt (‘had hij het maar niet op internet moeten 

zetten’), is een redenering die geen stand houdt. De oorsprong van 

de informatie is namelijk geen element in artikel 126j Sv. Verder zou, 

als we die redenering wel volgen, de politie bijvoorbeeld ook zonder 

meer iedere persoon stelselmatig kunnen volgen (art. 126g Sv): 

‘moet hij zich maar niet op de openbare weg begeven’.

Het zich verschaffen van een ‘min of meer volledig beeld van 

bepaalde aspecten van iemands leven’ valt dus onder de werking 

van artikel 126j Sv. Voor de opsporingspraktijk roept dit de vraag op 

waar informatie over iemand vergaren op internet overgaat in het 

creëren van ‘een min of meer volledig beeld ...’. Het in kaart brengen 

van bijvoorbeeld iemands sociale netwerk in cyberspace lijkt ons 

te kunnen worden begrepen als het maken van een min of meer 

compleet beeld van een aspect van iemands leven, ook al hebben 

wetgever en het College dat wellicht niet zo bedoeld. De vraag is 

of wetgever en College het internet wel voor ogen hadden bij het 

opstellen van de regels. In paragraaf 2.6 van de aanwijzing komen 

de woorden ‘internet’, ‘cyber’ en ‘digi’ niet voor. De aanwijzing 

ademt eerder de sfeer van straatwerk. Ze spreekt bijvoorbeeld over 

afbreukrisico’s die kleven aan het ‘in de omgeving van de verdachte 

verkeren’ en over infiltratie waarin het stelselmatig inwinnen van 

informatie gaandeweg kan overgaan. De politie ontwikkelt werk‑

wijzen voor internetrecherche en ‑surveillance, en het zou haar 

helpen indien helderheid werd verschaft omtrent de toepassing van 

artikel 126j Sv in relatie tot cyberspace. Dit is de minister van Veilig‑

heid en Justitie niet onbekend. In zijn brief van 26 juni 2009 aan de 

Tweede Kamer meldt hij dat hem is gebleken ‘dat er grote behoefte 

bestaat aan uitleg over wet‑ en regelgeving en over de toepassing 
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van (bijzondere) opsporingsbevoegdheden op internet’.4 In de Aan-

wijzing opsporingsbevoegdheden van 1 maart 2011 geeft het College 

in elk geval niet een expliciete en duidelijke uitleg.

Politie‑inspanningen

Het is ondoenlijk om alle politie‑inspanningen voor veiligheid in 

een digitale wereld op te sommen. We geven een beeld op hoofd‑

lijnen.

Kort na de Zandvoortse kinderpornozaak in 1998 heeft de politie 

onder politieke druk een landelijk team ingesteld tegen kinderporno 

op internet. Na verloop van tijd draaide dit team als Team Digitale 

Expertise geen eigen zaken meer en werkte ter ondersteuning van 

de Dienst Nationale Recherche (Stol, 2004). In 2006 produceerde de 

landelijke overheid een bredere en minder incidentgerichte analyse 

in de notitie Ontwerp ‘Nationale Infrastructuur Bestrijding Cyber-

crime’.5 Gesignaleerd werden onder meer de volgende knelpunten: 

onvoldoende (wetenschappelijke) kennis over aard en omvang 

van het probleem en over wat effectief is ter bestrijding ervan, 

on duidelijkheid in taakverdeling tussen samenwerkings partners, 

ook internationaal, een tekort aan (operationele) kennis bij 

opsporingsinstanties en een te geringe urgentiebeleving. Om deze 

manco’s te ondervangen zijn bij de politie een National High Tech 

Crime Center (NHTCC) en een Meldpunt Cybercrime opgericht.

Het NHTCC heeft inmiddels als Team High Tech Crime (THTC) een 

vaste plek ingenomen bij de bestrijding van (complexe) cybercrime. 

In 2010 draaide het team zo’n vijf grote zaken. Het THTC wordt 

uitgebreid en het aantal zaken moet groeien van acht tot tien in 2012 

tot twintig in 2015. Voor het team is in 2012 € 4,037 miljoen in de 

politiebegroting opgenomen.6 Inmiddels is de werving van vijftien 

nieuwe teamleden in volle gang. Het THTC werkt nauw samen 

met zusterorganisaties in het buitenland. Op nationaal niveau 

startte het THTC op 1 april 2011 een operationele samenwerking 

met de bancaire sector in de vorm van het Electronic Crime Task 

Force (ECTF), waarin politiemensen en cybercrime‑experts van 

4 Kamerstukken II 2008/09, 28 684, nr. 232.
5 Kamerstukken II 2005/06, 26 671, nr. 24.
6 Kamerstukken II 2010/11, 29 628, nr. 256; Kamerstukken II 2011/12, 33 000 VI, nr. 2 en 13.
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Nederlandse grootbanken samen optrekken in de bestrijding van 

cybercrime gericht tegen het betalingsverkeer.

Het in de notitie Ontwerp ‘Nationale Infrastructuur Bestrijding 

Cybercrime’ genoemde Meldpunt Cybercrime is er gekomen. Het 

ziet in eerste instantie op terrorismebestrijding en kinderporno en 

is net als het THTC ondergebracht bij het KLPD.7 De site vermeldt: 

‘Via deze website en de media maakt het Meldpunt Cybercrime 

(MCC) regelmatig bekend welke resultaten zijn geboekt.’ De site 

bevat echter geen persberichten, jaarverslagen of andere documen‑

ten die inzicht geven in het functioneren van het meldpunt (bijvoor‑

beeld aard en aantal meldingen, vervolgacties, resultaten).

De bestrijding van kinderpornografie is op landelijk niveau belegd 

binnen het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme 

(TBKK) van het KLPD. Ook dit team wordt momenteel uitgebreid 

met vijftien nieuwe medewerkers.

In 2007‑2008 krijgt het voornemen gestalte om de aanpak van 

cybercrime bij de politie en het Openbaar Ministerie (OM) te 

intensiveren.8 Op 1 januari 2008 gaat bij de politie het Programma 

Aanpak Cybercrime (PAC) van start voor de periode van vier jaar.9 

In 2011 is de termijn verlengd en is in de politiebegroting een bedrag 

opgenomen van € 13,8 miljoen voor 2012‑2015.10 Met het beschik‑

bare budget stimuleert het PAC operationele initiatieven vanuit het 

politieveld in de vorm van projecten, pilots en proeftuinen (samen 

met het OM). Het is de bedoeling deze te evalueren en waar mogelijk 

te verbreden naar de hele politie. De ontwikkeling en verspreiding 

van kennis over cybercrime wordt op deze wijze gestimuleerd. In 

totaal ondersteunt het PAC meer dan honderd initiatieven, verdeeld 

over het land. Enkele voorbeelden van grote projecten zijn:

– Met het Meldpunt Internetoplichting (www.mijnpolitie.nl/

if.shtml) beoogt de politie, in nauwe samenwerking met het OM 

en de private sector, de drempel voor burgers te verlagen om 

melding en aangifte te doen. De binnengekomen informatie 

wordt gebundeld en geanalyseerd en moet helpen meer inzicht te 

krijgen in deze vorm van criminaliteit, zodat die beter kan worden 

bestreden. Het Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime in Flevoland 

7 www.meld punt  cyber crime.nl, geraadpleegd op 18 januari 2012.
8 Kamerstukken II 2007/08, 28 684, nr. 133; Kamerstukken II 2008/09, 31 700 VI, nr. 2.
9 Ook het OM heeft een Versterkingsprogramma Cybercrime(bv. TK, 2010-2011, 32500-

VII, nr. 2). We beperken ons hier kortheidshalve tot de politie.
10 Kamerstukken II 2011/12, 33 000 VI, nr. 13.
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beoogt hetzelfde, maar dan voor bedrijven (www.mijnpolitie.nl/

ondernemer/index.shtml).

– Het project Internetsurveillance is gericht op het ontwikkelen en 

beschrijven van technieken en tactieken voor internetsurveil‑

lance. Een opleiding Internetsurveillance is inmiddels overgedra‑

gen aan de Politieacademie.

– Met de projecten Illegale wapenhandel en Illegale handel in medi‑

cijnen op internet werkt de politie samen met andere partijen, 

waaronder private partijen en de Douane, aan methoden om deze 

handel in illegale goederen tegen te gaan.

– Maatregelen ter verbetering van de wijze waarop de politie 

meldingen en aangifte inzake cybercrime behandelt (‘intake 

cybercrime’), zoals het ontwikkelen en implementeren van een 

basis‑onderwijsmodule cybercrime voor intakemedewerkers 

(een zogenoemde e‑learning intake cybercrime) en een daar‑

bij behorend naslagwerk ‘handreiking voor delicten met een 

digitale component’, zowel digitaal als in boekvorm, alsook 

praktijk opleidingen onder de noemer Kwaliteitsimpuls Intake en 

 Opsporing (KIO).

Niet alleen op landelijk, maar ook op regionaal niveau zijn er initia‑

tieven die de politie moeten versterken. De minister schrijft in zijn 

begroting voor 2012:

‘Naast versterking van de landelijke diensten zal in 2012 de versterking van de 

capaciteit bij de korpsen verder vorm krijgen door binnen de bestaande forma-

tieve sterkte te heralloceren waardoor specialisten kunnen worden opgeleid en 

aangetrokken zoals informatiespecialisten, digitale experts en tactische recher-

cheurs. [Tegelijk] wordt de internationale samenwerking versterkt: met buiten-

landse statelijke en niet statelijke partijen zal worden samengewerkt aangezien 

de aanpak van cybercriminaliteit in haar aard grenzeloos is. Dit zal gebeuren 

middels een publiek private samenwerking bij de aanpak van botnets, via Joint 

Investigation teams en via bi- en multilaterale samenwerking.’11

Uiteraard is momenteel nog niet te zeggen welke uitwerking deze 

voornemens hebben, maar wel kunnen we vaststellen dat de minis‑

ter de bestrijding van cybercrime niet alleen als regionale prioriteit 

benoemt, maar daarbij ook concrete maatregelen afkondigt.

11 Kamerstukken II 2011/12, 33 000 VI, nr. 2.
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Het aantal digitaal specialisten bij de politie is de afgelopen jaren 

toegenomen, zowel landelijk als regionaal. In mei 2011 vroegen we 

alle 25 regiokorpsen en het KLPD een opgave te doen van de situa‑

tie in hun korps. Van vier regiokorpsen kregen we geen respons. 

Tabel 1 toont het aantal mensen dat, volgens hun eigen opgave, in de 

 overige 21 korpsen tot taak heeft om digitale ondersteuning te leve‑

ren bij de opsporing. Dat kan gaan om cybercrime, maar dat hoeft 

niet. Immers, ook bij een klassieke moord is de vraag welke digitale 

sporen de politie kunnen helpen. Anders dan het KLPD (THTC en 

TBKK) hebben de regiokorpsen als regel geen rechercheurs die 

uitsluitend cybercrime aanpakken. Het principe is: tactisch recher‑

cheurs behandelen alle voorkomende delicten, de digitaal experts 

leveren ondersteuning voor digitale aspecten die aan een delict 

kleven. Naast de politiemensen voor digitale ondersteuning heb‑

ben nog tal van andere politiemensen een ‘taakaccent’ op digitaal 

gebied, bijvoorbeeld in verband met internetsurveillance, social 

media, internetinterceptie of een van de PAC‑projecten. In tabel 

1 hebben we naast de cijfers uit 2011 de min of meer vergelijkbare 

opgave opgenomen die dezelfde korpsen deden in 2008 en 2004 

(PAC, 2009, bijlage 2). Uit de tabel mogen we niet afleiden hoeveel 

digitaal specialisten de Nederlandse politie alles met elkaar heeft, 

maar een trend maakt de tabel wel zichtbaar: het aantal digitaal 

specialisten neemt toe.

Tabel 1 Digitaal specialisten ter ondersteuning van de 
opsporing, volgens opgave korpsen (2004=100)

2004* 2008* 2011
21 regiokorpsen** 72 (100) 131 (182) 193 (268)

KLPD 28 (100) 53 (189) 68 (243)

* Bron: PAC, 2009, bijlage 2.
** Inclusief de Interregionale Bureaus Digitale Expertise (IBDE’s) en de Noordelijke 

Recherche Eenheid (NRE).

De politie investeert in kennisontwikkeling door in teams (THTC), 

nieuwe samenwerkingsverbanden (ECTF), pilots (PAC) en in het 

draaien van zaken met een digitale component praktijkkennis 

op te doen. Tevens investeert ze in wetenschappelijk onderzoek, 

bijvoorbeeld naar de intake van cybercrime (Toutenhoofd e.a., 

2009), naar cybercrime in politiedossiers (Leukfeldt e.a., 2010), 

achtergronden van e‑fraudeurs (Leukfeldt, 2010), de doorstroom 
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van  cybercrimezaken door de strafrechtketen (te verwachten) en 

naar slachtofferschap van cybercrime in Nederland (te verwach‑

ten). Onlangs startte het PAC samen met de Politieacademie en 

de Nederlandse bancaire sector het meerjarig wetenschappelijke 

Kennis programma Veiligheid Digitaal Betalingsverkeer. Ook hier 

is, net als bij de voornemens in de vorige alinea, de vraag welke uit‑

werking dergelijk onderzoek heeft op de bestrijding van cybercrime. 

Een product uit onderzoek dat het PAC heeft laten verrichten, is de 

hierboven genoemde ‘handreiking voor delicten met een digitale 

component’.

Naast het opdoen van praktijkkennis en het uitvoeren van onder‑

zoek, onderneemt de politie ook onderwijsinspanningen. In 2005 

besloot de toenmalige Raad van Hoofdcommissarissen (RHC)12 dat 

digitalisering een integraal onderdeel moest worden van zowel het 

initiële als het postinitiële politieonderwijs. De Politieacademie is 

dientengevolge een traject gestart om dat te bereiken (PAC, 2009). 

Ook dienen, aldus de RHC, tweeduizend tactisch rechercheurs een 

vijfdaagse bewustwordingstraining ‘Digitalisering in de Opsporing’ 

te volgen (ibid.).Op 19 mei 2010 meldt de minister aan de Kamer dat 

‘er is begonnen met het opleiden van 2.000 tactisch rechercheurs’.13 

Op 12 november 2010 vervolgt de minister:

‘De Politie Academie biedt met ondersteuning van het programma aanpak 

cybercrime al een aantal jaren een training aan voor tactische rechercheurs, 

waarin zij bewust worden gemaakt van de kansen en bedreigingen die de digi-

talisering voor de politie betekent. (...) De doelstelling is om tot en met 2012 in 

het totaal 4.000 rechercheurs op te leiden (...).’14

De bewustwordingstraining (tegenwoordig ‘Training Digitaal 

Opsporen’ – TDO) wordt positief gewaardeerd, maar is niet vol‑

doende. ‘Tactisch rechercheurs dienen zich niet alleen bewust 

te zijn van mogelijkheden op het gebied van digitalisering, maar 

zouden tevens in staat moeten zijn met deze kennis te handelen’ 

(PAC, 2009). Verder meldt het PAC over de situatie in 2008‑2009 dat 

‘de noodzaak van uitbreiding en actualisatie van digitaal onderwijs 

groot is’. Er is nauwelijks sprake van ‘een opleidingsaanbod waarin 

12 RHC, tegenwoordig Raad van Korpschefs, RKC
13 Kamerstukken II 2009/10, 32 360 VII, nr. 1.
14 Kamerstukken II 2010/11, 32 500 VII, nr. 6.
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digitale componenten verweven zijn; gemiddeld 2% van alle leer‑

opdrachten (...) bevatten een digitale component’ (PAC, 2009, p. 38).

Hoewel de wens van de toenmalige RHC (digitalisering als integraal 

onderdeel van alle politieonderwijs) ook heden nog niet is gereali‑

seerd, zijn er wel ontwikkelingen te melden:15

– De afgelopen twee jaar volgden een paar honderd rechercheurs de 

TDO, en de TDO wordt geïntensiveerd voortgezet.

– Er zijn een Leergang Digitale Opsporingen en een Leergang Digi‑

tale Recherchekunde in uitvoering.

– Er is een start gemaakt met integratie in het politieonderwijs van 

het PAC‑project Gebruik Open Bronnen Internet (GOBI).

– Op 15 februari 2011 werd het reeds bestaande NHL‑lectoraat 

Cybersafety een gezamenlijk lectoraat van Politieacademie en 

NHL‑Hogeschool;

– Op 28 november 2011 is de vanuit een PAC‑project ontwikkelde 

opleiding Internetsurveillance aan de Politieacademie over‑

gedragen.

– De eerdergenoemde vanuit het PAC ontwikkelde e‑learning‑

module voor intakemedewerkers met de daarbij behorende hand‑

reiking wordt geïmplementeerd.

– In samenwerking met het PAC verzorgt de Politieacademie een 

gebruikerstraining voor het forensic computing‑programma 

EnCase.

– Internationaal participeert de Politieacademie in het ISEC 

2010‑programma ‘Cybercrime Investigation’ (ontwikkelen van 

trainingen), in de Interpol Technical Working Group (aanpak 

kinderporno), in de MSc Forensic Computing and Cybercrime 

Investigation van de University of Dublin, en in de ontwikke‑

ling van een MSc Social Media and Cybersafety, samen met NHL 

Hogeschool, Donau Universität Krems (Oostenrijk) en Open 

Universiteit.

Kortom, het politieonderwijs kent diverse digitale onderdelen, van 

gebruikerscursussen tot MSc‑onderwijs. De stap naar ‘digitaal als 

integraal onderdeel van politieonderwijs’ moet de komende periode 

nog worden gezet.

15 Met dank aan Theo Derksen (Politieacademie) en Rogier Rijpkema (PAC) voor dit 
overzicht.
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Acht jaar later: waar staat de politie nu?

Binnen en rondom de politie is sinds 2004 in steeds bredere kring 

erkend dat de politie meer digitale expertise nodig heeft om de 

maatschappelijke ontwikkelingen bij te houden. Wetgeving wordt 

aangepast, cybercrime verschijnt in het regeerakkoord en in lijstjes 

met beleidsprioriteiten. De politie experimenteert met nieuwe werk‑

wijzen, stelt meer digitaal experts aan, laat onderzoek doen naar 

cybercrime en werkt aan ‘digitalisering van haar onderwijs’. Genoeg 

is het echter nog niet.

De digitalisering van de samenleving verandert het werkaanbod 

van de politie niet alleen in technische, maar ook in criminologi‑

sche zin. De politie investeert in onderzoek om meer duidelijkheid 

daarover te krijgen. Ze heeft desondanks nog onvoldoende inzicht 

in het fenomeen; zo moet het eerste landelijke slachtofferbeeld 

cybercrime nog verschijnen, terwijl prevalentiecijfers de basis zijn 

van elk beleid inzake criminaliteit.

Achterlopende wetgeving is niet het grootse probleem waarmee 

de politie te kampen heeft (vergelijk Koops, elders in dit nummer), 

maar op het punt van bevoegdheden ontbeert de politie toch nog 

wel de nodige duidelijkheid. Speciaal gingen we in op het systema‑

tisch verzamelen van informatie.

Ondanks onduidelijkheden levert de politie tal van operationele 

inspanningen om cybercrime tegen te gaan, zoals in de vorm van 

uitbreiding van specialistische capaciteit en nieuwe werkwijzen. 

Maar aan onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen 

ontbreekt het nog. Een overbodige luxe is dat niet, zo valt op te 

maken uit de evaluatie van het landelijk geïmplementeerde kinder‑

pornofilter (Stol e.a., 2008). Het landelijke project toonde zoveel 

tekortkomingen dat de minister het beëindigde. Ook levert de 

politie inspanningen op onderwijsgebied, maar digitaal is nog geen 

vanzelfsprekend onderdeel van politieonderwijs – terwijl het dat wel 

is van het dagelijks leven in Nederland.

Het totaalbeeld dat oprijst anno 2012 is dat van een politie die nog 

flink wat heeft in te halen op de samenleving die haar omringt, niet 

zozeer omdat er geen actie wordt ondernomen, maar wel omdat de 

acties nog pril zijn en te veel het karakter hebben van pionierswerk 

van enkelen, zoals de mensen verbonden aan PAC‑projecten. ‘Digi‑

taal’ is ten onrechte nog geen normaal en integraal onderdeel van de 

politieorganisatie in de volle breedte.
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Een veilige cyberwereld vraagt 
nieuw denken

R. Prins*

Jaren geleden heb ik beleidsmedewerkers die bezig waren met nieu‑

we wetgeving (de Wet op de Inlichtingen‑ en Veiligheidsdiensten en 

de Wet Computercriminaliteit) ondersteund. Wat ik daarbij altijd 

meekreeg was dat het voor de bestrijding van cybercrime niet nodig 

was om op juridisch vlak iets nieuws te creëren. Hoogstens moes‑

ten we op de terminologie letten in wetteksten zodat alles wat in 

de fysieke wereld voorkomt, 1‑op‑1 door te trekken zou zijn naar de 

digitale wereld. Criminaliteit in cyberspace was gewoon dezelfde 

criminaliteit zoals we altijd al hadden; het vond nu alleen via andere 

middelen plaats, zo werd gedacht. Wat hebben we toen de plank 

verschrikkelijk misgeslagen.

Criminelen hebben inderdaad hun speelveld verlegd. Niet alleen 

criminelen trouwens. Dat geldt net zo goed voor activisten en 

spionnen. En zelfs legers gaan online het gevecht aan. In dit artikel 

wil ik uiteenzetten waaruit de dreiging in cyberspace bestaat, de 

reactie van de overheid tot nu toe en wat de overheid nog meer zou 

kunnen doen. Tevens probeer ik een scenario te schetsen van het 

alternatieve veiligheidsevenwicht dat op internet zal ontstaan als 

de overheid in gebreke blijft. Ik zal een en ander onderbouwen met 

praktische voorbeelden waar we als Fox‑IT dagelijks mee te maken 

hebben.

De dreiging

De dreiging voor Nederland is recent beschreven in een publicatie 

van de NCTV1. Daarin wordt een keurig dreigingsoverzicht gegeven 

waarbij de verschillende actoren (dadergroepen) uitgezet zijn tegen 

* ir. Ronald Prins is cybersecurity-specialist en directeur en medeoprichter van Fox-IT. 
Hij studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft en heeft zich daarna gespecia-
liseerd als cryptograaf. Bij het Nederlands Forensisch Instituut was hij werkzaam als 
wetenschappelijk onderzoeker.

1 Rapport: Cyber Security Beeld Nederland 23 dec 2011.  http://goo.gl/FS8rm 
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de doelwitten (slachtoffers). De kleuren geven aan hoe intensief we 

deze dreiging ervaren op dit moment:

Tabel 1 Dadergroepen, doelwitten en intensiviteit van de 
ervaren dreiging in cyberspace

Doelwitten

D
re

ig
er

sg
ro

ep
en

Overheid Private 
organisaties

Burgers

Staten Digitale spiona-
ge en sabotage

Digitale spiona-
ge en sabotage

Private 
organisaties

Digitale spio-
nage

Hacktivisten Publicatie van 
vertrouwelijke 
gegevens en 
digitale 
 verstoring

Publicatie van 
vertrouwe-
lijke gegevens 
en  digitale 
 verstoring

Publicatie van 
vertrouwelijke 
gegevens

Terroristen Sabotage Sabotage

Beroeps-
criminelen

Cybercrime 
 (waaronder 
 digitale 
 (identiteits-)
fraude) 
Neveneffect: 
verstoring 
door malware-
besmetting

Cybercrime 
(waaronder 
digitale 
(identiteits-)
fraude) 
Neveneffect: 
verstoring 
door malware-
besmetting

Cybercrime 
(waaronder 
digitale 
(identiteits-)
fraude) 

Scriptkiddies Digitale 
verstoring

Digitale 
verstoring

Kleur Betekenis
Hoog 

Middel

Laag

N.v.t. of onbekend

In werkelijkheid is de scheidslijnen tussen de dadergroepen in 

het digitale domein niet altijd duidelijk. Zo is niet altijd helder bij 

digitale spionage2 wie nu werkelijk de opdrachtgever is voor een 

datadiefstal. Zo komt het voor dat  de aard van de gestolen gegevens 

2 Digitale Spionage dreiging voor Nederland: http://goo.gl/WaomO 
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doet vermoeden dat het een staat  is die achter de diefstal zit. Tegelij‑

kertijd geven de achtergebleven sporen de indruk van een niet zo 

professionele organisatie: niet de gebruikelijke zorgvuldigheid die 

een Russische of Chinese inlichtingendienst zou betrachten in de 

fysieke wereld. In zo’n geval zien we hier waarschijnlijk het werk van 

‘beroepscriminelen’. Deze groep heeft de laatste jaren veel geïnves‑

teerd in hackerssoftware waarmee ze in staat zijn bankrekeningen 

leeg te trekken. Hun gereedschapskist is echter net zo goed in te 

zetten om heel gericht informatie te stelen vanuit multinationals 

of ministeries. Voor een inlichtingendienst kan het een uitkomst 

zijn deze criminelen in te zetten. Alternatieven zijn er nauwelijks. 

Zo zijn hackers over het algemeen niet het  type mensen dat aardt 

in de cultuur van een inlichtingendienst. En mocht een spionage‑

operatie uitkomen, dan is er nooit een directe lijn naar de echte 

opdracht gever terug te vinden. De door de Diginotar affaire bekend 

geworden ‘Comodohacker’ pochte zelfs openlijk dat hij zijn gesloten 

certificaten doorsluiste naar de Iraanse overheid.3

De groepen ‘hacktivisten’ en ‘scriptkiddies’ zijn evenmin gemak‑

kelijk uit elkaar te trekken. Het lijkt er op dat  scriptkiddies zo graag 

hun kunsten vertonen dat ze graag een bijpassend doel zoeken om 

belangrijker te lijken en zo hun hack‑activiteiten kunnen legitimeren. 

Eind 2010 hadden een aantal activisten een digitale infrastructuur

opgetuigd om Bollywood‑filmproducenten digitaal plat te gooien. 

Ze waren in conflict geraakt omdat de producenten succesvol waren 

geweest in het opsporen van illegale verspreiders van hun films. 

Toen echter banken weigerden donaties aan Julian Assange van 

Wikileaks door te storten, richtten ze hun digitale pijlen op banken 

en wisten ze het bankverkeer een aantal dagen te verstoren.

Een paar dagen meekijken met het openbare chatverkeer van 

 Nederlandse scriptkiddies bevestigt dit beeld.4

Vreemd genoeg rept het Nationale Cyber Security Beeld totaal niet 

over een mogelijke ‘cyberwar’, terwijl het ministerie van Defensie in 

deze tijd van bezuinigingen 50 miljoen euro uittrekt om een cyber‑

leger te ontwikkelen. Een echte oorlog die in het cyberlandschap 

wordt uitgevochten hoeven we volgens formele definities niet te 

verwachten.5 Desondanks is het wel begrijpelijk dat de militairen op 

3 http://pastebin.com/GkKUhu35
4 http://pastebin.com/QdE6rD36 chatverkeer tussen Nederlandse hackers
5 http://thomasrid.org/no-cyber-war/  Cyber war will not take place, Thomas Rid.
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dit gebied flink investeren. Bij het uitvallen van de digitale militaire 

netwerken kan ook ons leger niet meer goed optreden. Andersom 

verwachten onze militairen dat ze gebruik kunnen maken van 

cyberwapens. Denk daarbij bijvoorbeeld aan offensieve software die 

in staat is luchtverdedigingssystemen van de vijand uit te schakelen.6

Hieronder communicatie tussen een aantal "hackers". De nick Awinee is van 

een 19-jarige die is aangehouden voor het platleggen van de website om.nl. 

Zie ook het nieuwsbericht op:  �http://www.security.nl/artikel/35455/1/

Recherche_arresteert_19-jarige_wegens_aanval_OM.nl.html

De lange chatsessie is te vinden op:  �http://pastebin.com/QdE6rD36

[01:42] <+awinee> die kerel die op tv is geweest overal van high tech cyber 

crime team ofzo was hier ook in huis haha

[01:42] <&Power2All> vanwege torrent tracker

[01:42] <Stumper> oh lekker dan

[01:42] <kroimpa> Power2All, zouje me nog kunnen inviten? :P

[01:42] <&Power2All> (kroimpa): Alweer o_O

[01:42] <kroimpa> Power2All, als je tijd hebt ofcourse ^^

[01:42] <+awinee> die zijn er niet zo blij mee :) werden helemaal plat 

gebeld door media�  
[01:43] <Arie> pim takkenberg

[01:43] <&SkinTex> awinee, heb je het vermoeden dat er meer arrestaties 

aan zitten komen?

[01:43] <+awinee> kranten wat aan de deur stond, hart van nederland, 

pauw en witteman etc belde�  
[01:43] <&Power2All> (awinee): Iemand van ons hier heeft NOS gesproken 

ook imho

[01:43] <+awinee> yesss er komt meer aan ;)

[01:43] <Arie> was bij P&W gaan zitten xD

[01:43] <&SkinTex> aw men

[01:43] <Stumper> maar ff serieus , "elke stumpert kan een botnet 

beheren" jeez ik voel me nu echt noob

[01:43] <&SkinTex> Alleen voor om.nl?

[01:43] <+awinee> maar ik heb het gevoel dat ze me als voorbeeld gaan 

gebruiken

[02:07] <%awinee> maar me illegale vuurwerk is er nog

6 http://goo.gl/WRFw1 Defensiekrant 38-2011, Taskforce Cyber komt van de grond

JV_01_12.indd   43 20-2-2012   12:30:13



44 Justitiële verkenningen, jrg. 38, nr. 1, 2012  Veiligheid in cyberspace

Het Nederlandse antwoord op nieuwe dreigingen

In Nederland wordt op diverse fronten stevig geïnvesteerd in een 

antwoord op de nieuwe dreigingen. Defensie trekt 50 miljoen euro 

uit, en denkt aan het inschakelen van cyberreservisten. De KLPD 

heeft de ambitie hun High Tech Crime Unit te laten groeien van 

30 fte nu naar 119 in 2014. Het Nationaal Cyber Security Centrum 

is 12 januari feestelijk geopend door Minister Opstelten en moet 

het nationale centrum worden dat de samenleving op weerbaarder 

maakt in het digitale domein. Daarnaast zijn de inlichtingen en vei‑

ligheidsdiensten hard aan het werven op cybergebied, al dan doen 

ze dat iets minder opzichtig dan hun buitenlandse collega’s7. In het 

bedrijfsleven zien we een groei bij de bedrijven die naast IT‑security 

ook particuliere recherchediensten aan bieden. Bedrijven met 

slechts een paar medewerkers worden opeens ingeschakeld door 

multinationals bij grote cyberincidenten. Blijkbaar brengen ze unie‑

ke expertise mee die niet bij de overheid aanwezig is, of mogelijk 

lossen ze het liever in huis op.

De meeste impact van cyberdreiging zit nu bij bedrijfsleven. Ook al 

worden de bankrekeningen van consumenten bestolen, de banken 

vergoeden dit, en doen er alles aan om dit tegen te gaan. Zij hebben 

immers een groot belang bij het vertrouwen in het elektronisch‑

bankierkanaal. Intellectueel eigendom dat bij multinationals 

in Nederland wordt gestolen zou vele miljoenen schade voor de 

Nederlandse economie opleveren. En net als in de fysieke wereld 

zorgen deze bedrijven in eerste instantie voor hun eigen veiligheid. 

Alle grote organisaties hebben hun eigen bedrijfshulpverlening, 

en sommige bedrijven zelfs hun eigen brandweer. Pas als het echt 

misgaat, wordt er bijstand verleend vanuit de overheid.

Die brandweerfunctie heeft de overheid nu nog niet, maar is wel 

hard nodig. De hoop (in ieder geval de mijne) is dat deze functie 

ingevuld gaat worden bij het Nationaal Cyber Security Centrum. 

Het moet wel een rol van de overheid zijn, omdat bij het blussen van 

digitale branden bijzondere bevoegdheden nodig zijn waarover een 

private security organisatie nooit kan beschikken.

7 http://goo.gl/oI8EO The Guardian, 1-12-2011, GCHQ aims to recruit computer hackers 
with code-cracking website 

JV_01_12.indd   44 20-2-2012   12:30:13



45Een veilige cyberwereld vraagt nieuw denken 

En hier gaat weer zo’n vergelijking tussen de digitale en fysieke 

wereld mis. Waarbij we allemaal aanvoelen dat een brand geblust 

moet worden, werkt dat in de digitale wereld niet zo gemakkelijk.

En dat komt door het ontbreken van attributie.

Complexiteit van cyberincidenten

Wanneer zich een digitaal incident voordoet is het vaak totaal niet 

duidelijk wie de veroorzaker is en wat zijn intenties zijn. We weten 

niet onmiddellijk of het een scriptkiddie, hacktivist, bedijfsspion of 

inlichtingendienst is. De bedoeling van de dader kennen we even‑

min. Was er wel een bedoeling of is het bedrijf slachtoffer van een 

niet gericht virus? De hack bij Diginotar is daar een goed voorbeeld 

van. Er leek een rol weggelegd voor meerdere overheidsdiensten. Dat 

de attributie niet vanaf het eerste moment helder was, maakt het 

een complex probleem. Want wie gaat er dan over?

Het begon met GovCERT.NL die al zonder dat zij een formele rol8 

had, haar verantwoordelijkheid nam en Diginotar op de hoogte 

stelde van het feit dat ze waarschijnlijk gehackt waren. Daarna bleek 

dat er computervredebreuk was gepleegd (KLPD‑taak), waarschijn‑

lijk ten behoeve van een andere staat (AIVD‑taak). Gezien het grote 

belang van de digitale continuïteit van Nederland zouden cyber‑

reservisten (een taak voor het ministerie van Defensie) hun eerste 

missie hebben kunnen volbrengen ‑ als ze toen al hadden bestaan 

hadden.9

Dat deze diensten tegenstrijdige belangen hebben moge duidelijk 

zijn. De politie wil zo snel mogelijk de dader vinden en vervolgen. 

De AIVD wil misschien niet dat de dader weet dat hij gevonden is, 

terwijl ondertussen GovCERT.NL wil dat zo snel mogelijk de veilige 

situatie wordt hersteld. Dat daarbij dan dadersporen mogelijk ver‑

loren gaan is voor hen minder relevant. Daarnaast hebben ze alle‑

maal verschillende bevoegdheden vanuit hun eigen wettelijk kader. 

Dit soort complexe (niet digitale) situaties zijn natuurlijk vaker 

8 Govcert.nl werkte in principe alleen voor aangesloten overheidsdeelnemers. Gezien het 
directe belang van Govcert.nl-deelnemers van Diginotar 

9 De (zelfbenoemde) dader van de Diginotar inbraak heeft een aantal weken na de ont-
dekking van de hack geclaimd dat zijn intentie eigenlijk de verstoring van Nederland 
was.
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voorgekomen, maar dan is er vaak veel meer tijd om te overleggen, 

en de prioriteiten goed op een rijtje te zetten.

Digitale incidenten hebben een aantal eigenschappen waardoor ze 

veel complexer om te managen worden:

1. Attributie

Het niet weten wie de dader is en wat zijn intenties zijn, maakt het 

moeilijk te bepalen ‘wie er over gaat’. Vaak pas nadat het incident 

tot rust is gekomen, komen dader en intentie in beeld. Tot die tijd 

buitelen diverse diensten over elkaar heen om richting te geven 

aan een reactie.

2. Asymmetrie

Eén dader of kleine dadergroep kan zeer ernstige schade toe‑

brengen. Een 17‑jarige jongen die was mislukt op school, slaagde 

erin om gedurende weken meer dan honderd man aan het werk te 

houden voordat zij weer een ‘veilige’ toestand wisten te creëren en 

te ontdekken wat hij eigenlijk had uitgehaald in een zeer cruciaal 

netwerk.

3. Internationaal karakter

Het is zelden dat een cyberincident zich alleen op Nederlands 

grondgebied afspeelt Ook al zitten dader en slachtoffer in Neder‑

land, vaak is er wel een server misbruikt die zich in het buitenland 

bevindt. Dat is een enorme belemmering in een onderzoek. Ook 

al hebben de Nederlandse betrokkenen goede relaties in het bui‑

tenland, toch gaat er vaak toch langere tijd overheen voordat een 

spoor in het buitenland gevolgd kan worden.

4. Gebrek aan wapens

In de fysieke wereld hebben we de politie en defensie de sterkste 

wapens gegeven. Uiteindelijk hebben zij altijd middelen die hun 

vijand niet heeft, waardoor ze uiteindelijk werkelijk het sterkst 

zijn. In de digitale wereld gaat dat niet op. Er bestaan geen wapens 

op internet die alleen voorbehouden zijn de overheid. Het is 

eerder andersom; cybercriminelen10 kunnen zich extreem goed 

10 Dit is ook vaak te zien in een kinderporno-context.
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beveiligen met behulp van versleutelingstechnieken waarvoor de 

overheid geen breekmiddelen heeft.

5. Gebrek aan expertise

Waar de dader in ieder geval over kennis beschikt om een incident 

te creëren is het maar de vraag of het slachtoffer in staat is in te 

schatten wat over hem heen komt. Zeker bij incidenten in grote 

organisaties ontbreekt het boven in de organisatie aan voldoende 

kennis en context om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Knelpunten in de opsporing

Los van het samenwerken in een grotere context is het voor de 

politie lastig opsporen in het digitale domein. In de periode na de 

Commissie Van Traa zijn er strenge regels gekomen voor een aantal 

opsporingshandelingen. Deze handelingen zijn in de fysieke wereld 

inderdaad ingrijpend en dienen zorgvuldig afgewogen plaats te vin‑

den. In de wereld van digitale opsporing worden een aantal hiervan 

soms als absurd ervaren. Daarnaast lijkt het politieapparaat soms 

erg gericht op het succesvol vastzetten van een dader, terwijl het 

slachtoffer meer behoefte heeft aan damage control; hem maakt het 

vaak niet veel uit of er ooit een dader wordt gevonden. Ik zal probe‑

ren dit aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk te maken.

Stelselmatig observeren

Hackers zijn in tegenstelling tot wat veel mensen denken hele socia‑

le wezens en hebben graag contact met elkaar. Dat doen ze dan op 

hun eigen manier en het liefst via IRC‑chat kanalen. Die kanalen zijn 

de plekken waar ze elkaar de nieuwste technieken leren, ze kletsen 

over wat ze op internet lezen, en waar ze openlijk praten over hun 

(hack) successen. Elke burger kan daar de hele dag rondhangen 

en kijken wat er gecommuniceerd wordt. Er zijn wel een paar spel‑

regels. Mensen zitten er zelden onder hun echte naam in, maar 

gebruiken het liefst nicks. Die nicks representeren de online iden‑

titeit van deze personen. Vaak worden dezelfde nicks gebruikt voor 

Twitter accounts, blogberichten, en Pastebin‑postings.11

11 De Pastebin.com website wordt veel door hackers gebruikt om platte tekst met elkaar 
te delen. De comodohacker gebruikte het om zijn ideeën met de wereld te delen.
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Voor een politieman is het zomaar rondhangen in dit soort kanalen 

lastig. Dat mag sowieso niet permanent, en zeker niet onder een 

alias/nick. Daar is immers een hele unit Werken onder Dekmantel12 

voor opgetuigd. Uiteindelijk kan het natuurlijk wel indien het belang 

van de zaak groot genoeg is, maar daar gaat vaak behoorlijk wat tijd 

overheen.

Digitaal inbreken13

De Wet op de Inlichtingen & Veiligheidsdiensten geeft de I&V een 

expliciete bevoegdheid tot het inbreken van computers. In straf‑

vordering ontbreekt deze bevoegdheid. Het kunnen in breken 

in computers van verdachten is essentieel voor de politie in 

hun onderzoeken. Waar in de fysieke wereld vaak nog andere 

op sporingsmiddelen ter beschikking staan zoals observaties en 

taps, zijn deze vaak niet mogelijk bij delicten waarbij de dader 

zich alleen digitaal manifesteert. De observatie zal online moeten 

gebeuren. Internettaps kunnen eventueel nog wat opleveren maar 

steeds meer hackers gebruiken encryptie om hun communicatie 

onzichtbaar te maken. Alleen door mee te kijken op de computers 

van verdachten maakt de politie nog enige kans waardevolle sporen 

op te doen.

Dat nieuwe wetgeving op dit vlak nodig is, blijkt uit het Descartes 

onderzoek14 van augustus vorig jaar. Daarbij is de politie beveiligde 

‘verborgen websites’ binnengedrongen om kinderpornografisch 

beeldmateriaal te wissen. Alle sporen die aangetroffen zijn om 

eventueel verspreiders en vervaardigers te kunnen opsporen zijn 

uitgewisseld met collega‑diensten in het buitenland. De ‘verborgen 

websites’ kwamen in het Robbert M. onderzoek naar boven. Voor de 

politie was geen enkele andere bevoegdheid voorhanden waarmee 

ze dit materiaal hadden kunnen verwijderen. Alleen door computer‑

vredebreuk te plegen geven deze verborgen websites hun geheimen 

prijs en kan er opsporing plaatsvinden.

Net als bij andere bevoegdheden moet een eventuele hackbevoegd‑

heid alleen ingezet worden voor die delicten waar een lichtere 

12 WOD valt onder de KLPD/DSRT. 
13 Voor veel meer over hacken als opsporingsbevoegdheid volg de blog van mr. JanJaap 

Oerlemans die op dit moment over dit onderwerp een promotieonderzoek uitvoert. 
http://oerlemansblog.weblog.leidenuniv.nl/2011/10/29/hacken-als-opsporingsbe-
voegdheid

14 http://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/@156657/kinderporno-anonieme/
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bevoegdheid geen resultaat gaat opleveren. Inzicht krijgen in 

computers van verdachten maakt een onmiskenbare inbreuk op de 

privacy en moet zeer zorgvuldig worden ingezet.

Buitenland

Opsporingshandelingen verrichten in het buitenland is niet moge‑

lijk zonder rechtshulpverzoeken. Voor de fysieke wereld is dit heel 

begrijpelijk omdat we als ‘net’ land de wetten van andere landen 

respecteren. Voor het digitale domein hebben we een andere defi‑

nitie van buitenland nodig. Welke wetten gelden voor een computer 

op internet? Of meer specifiek voor informatie in het buitenland? 

Nu al is het zo dat dit artikel, dat ik nu in de cloud aan het typen ben, 

verspreid over meerdere landen staat. Het wordt continu opgesla‑

gen waarbij het heel goed mogelijk is dat verschillende bitjes zich in 

verschillende landen bevinden. Als we de fysieke locaties van bits 

blijven koppelen aan de wetgeving van die landen lopen we vast. 

Veel logischer is het om een principe te hanteren zoals dat bijvoor‑

beeld op zee gebeurt. Een schip vaart onder een bepaalde vlag, en 

die wet geldt, maar in bepaalde gevallen kan een land toch vinden 

dat het jurisdictie heeft.15 Een situatie in een digitaal onderzoek 

waarbij dit redelijk lijkt, ziet er als volgt uit: een dader in land X 

pleegt een delict in land Nederland met een Nederlands slachtof‑

fer. Het enige spoor dat de dader heeft achtergelaten is afkomstig 

van een server in een land waarmee het lastig samenwerken is. Dat 

kan zijn omdat er geen contacten bestaan, lokaal geen capaciteit 

of expertise aanwezig is, of in geen enkele situatie wordt samen‑

gewerkt met de Nederlandse politie. In ieder geval zijn procedures 

enorm vertragend, wat meer dan bij andere delicten funest kan 

zijn. Bovendien blijken in de praktijk de digitale speurneuzen in de 

andere landen niet zo bedreven als de Nederlandse. Zodra een bui‑

tenlandse dader in beeld komt en het onderzoek zich in de fysieke 

wereld voortzet, moeten natuurlijk onmiddellijk de lokale autoritei‑

ten op de hoogte gebracht worden.

In de praktijk gaat dit vaak om onderzoeken waarbij zowel dader 

als slachtoffer helemaal niet aanwezig zijn in het land waar de 

cruciale te onderzoeken computers met het internet verbonden zijn. 

Vaak staan te onderzoeken systemen in ‘derde’ landen, juist omdat 

15 http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_jurisdiction
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daarvan bekend is dat de autoriteiten in die landen niet effectief 

meewerken bij een onderzoek. Voor zo’n derde land is aan de zaak 

dan ook weinig eer te behalen.

Cryptografie

De ongelijkheid van wapens heb ik hierboven al genoemd. Elke kluis 

is in de fysieke wereld door de politie open te maken. Een drugs‑

handelaar kan er niet eenvoudig mee wegkomen zijn drugs veilig 

op te bergen en daarmee onaantastbaar te worden. In de virtuele 

wereld kan dat helaas wel. Door gebruik te maken van sterke cryp‑

tografische programma’s kan een crimineel al zijn digitale sporen 

(zowel van hacken als kinderporno) ontoegankelijk maken voor de 

politie.16 Cryptografische programma’s voorzien er nu al in dat een 

gebruiker twee wachtwoorden kan aanmaken. Een voor de politie 

die onschuldig materiaal laat zien, en een andere voor zijn criminele 

activiteiten.17 Vanuit opsporingsperspectief zou de bevoegdheid 

tot het hacken van een computer van een verdachte veel meer ople‑

veren. Via keyboard sniffers en andere technieken kunnen dan de 

cryptografische sleutels opgevangen worden.

Conclusie

De dreiging vanuit de cyberwereld vraagt om een reactie vanuit 

de overheid. De natuurlijke reactie is om hier en daar een beetje 

aan knopjes bij te draaien, terwijl het cyberdomein vanuit zijn 

aard een totaal nieuwe visie vraagt. Met het verschijnen van de 

nationale cyber security strategie en het daaraan gekoppelde cen‑

trum probeert de overheid een antwoord op de nieuwe dreiging te 

geven. Heel begrijpelijk is daarbij gereageerd vanuit het bestaande 

perspectief van de verschillende zuilen: Defensie, Politie, en 

Inlichtingen & Veiligheidsdiensten. In de fysieke wereld werken 

die drie ook prima samen, want normaliter is al heel snel duidelijk 

welke organisatie ‘er over gaat’. In het cyberdomein is dat allemaal 

een stuk lastiger vast te stellen en zijn we allemaal nog zoekende. 

Voor de cybercops van de politie is het van belang dat ze snel meer 

16 “Over het CDA en het bestraffen van het gebruik van crypto”, door de auteur, http://
goo.gl/0XAwY

17 Deze techniek wordt ook wel Deniable Encryption genoemd, waarvan Julian Assange 
een van de grondleggers is. http://en.wikipedia.org/wiki/Deniable_encryption
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juridische armslag krijgen. Hun bevoegdheden moeten (met privacy 

waarborgen omkleed) worden uitgebreid, anders wordt het moeilijk 

om effectief te opereren.

Het vinden van nieuwe cybercops wordt sowieso een uitdaging, want 

ze zullen moeten concurreren met het Nationale Cyber Security 

Centrum, de MIVD, de AIVD, Defensie en de private security indu‑

strie. Het was een stuk makkelijker geweest als ze allemaal bij elkaar 

zouden zitten op één plek. Niet alleen vanwege het tekort aan goed 

personeel, maar ook vanwege de hier beschreven problemen rond 

attributie. Pas als het cyberincident voorbij is, weten we eigenlijk ‘wie 

er over ging’. De tendens is dat de overheid zich terugtrekt uit heel veel

belangrijke maatschappelijke processen. Marktwerking is in, en dat 

slaat ook door naar het cyberdomein. Kijk maar naar de samenstel‑

ling van de vorig jaar geïnstalleerde Cyber Security Raad. Onder 

gezamenlijk voorzitterschap van Eelco Blok, bestuursvoorzitter 

van KPN en Erik Akerboom, de nationale coördinator terrorisme en 

veiligheid, zet de raad de nationale strategie uit. Er wordt – afhan‑

kelijk van politieke kleur – verschillend gedacht over deze tendens. 

Maar onbetwist is dat het bieden van veiligheid aan burgers en het 

bedrijfsleven een overheidstaak is. Daarvoor moet die overheid dan 

wel kunnen beschikken over effectieve middelen en bevoegdheden. 

De politie mag met een wapen op straat lopen, en mag dat in bij‑

zondere gevallen gebruiken. Op dezelfde manier moeten cybercops 

digitale wapens krijgen en de mogelijkheid om deze in te zetten. 

De belangen zijn groot en dus is er een reële kans dat het bedrijfsle‑

ven zijn toevlucht neemt tot private cyberbewaking als het zich niet 

adequaat beschermd weet door de cybercops.

De private cyberbewakingsbedrijven laten zich niet altijd afschrik‑

ken door landsgrenzen en wettelijke beperkingen. De eerste voor‑

beelden daarvan zijn al naar boven gekomen nadat de hackersgroep 

Anonymous bij het Amerikaanse bedrijf HBGary had ingebroken 

en de emails van de bestuursvoorzitter had gepubliceerd.18 We 

verwachten van de overheid dat deze zorgt voor een veilige maat‑

schappij. Doe dat dan ook op internet! Als de aanpak van de overheid 

niet effectief blijkt te zijn, zullen het uiteindelijk private partijen zijn 

die de bescherming van cyberspace op zich gaan nemen.

18 http://en.wikipedia.org/wiki/HBGary
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Cyberwar? What war?

Meer in het bijzonder: welk recht?

A.R. Lodder en L.J.M. Boer*

Op het Twitter‑account van de Amerikaanse National Security 

Agency (NSA) was op 15 december 2011 het volgende bericht te 

lezen:’Are you ready to be a cyberhero? Join #NSA in fighting “The 

New Cyber Cold War”.’1

Dezelfde dag begroette president Obama ‘klassieke’ oorlogshelden 

met ‘Welcome home’, na ruim acht jaar kwam er een einde aan de 

Irak‑missie. Is er op oorlogsgebied een nieuw tijdperk aangebroken? 

Daarover verschillen de meningen. Sommigen zien cyberwar als 

een door de beveiligingsindustrie opgeklopte hype, anderen vrezen 

dat grote rampen zich in de toekomst kunnen voordoen als gevolg 

van cyberwaractiviteiten. Welke positie men ook inneemt, er kan 

niet ontkend worden dat internetdreigingen bestaan en dat internet 

een rol speelt binnen de moderne oorlogsvoering.

Over het onderwerp cyberwar is de afgelopen jaren veelvuldig 

gepubliceerd (zie onder meer Arquilla en Ronfeldt, 1993; Carr, 2009; 

Döge, 2010; Farwell en Rohozinski, 2011; Fleck, 2007; Graham, 2010; 

Hayden, 2011) en overheden houden zich nadrukkelijk bezig met 

het ontwikkelen van strategieën ten aanzien van de dreigingen die 

het internet oplevert in onze moderne samenleving. Deze drei‑

ging is niet beperkt tot cyberwaractiviteiten, maar bestaat ook uit 

criminele handelingen zonder politiek oogmerk. Wat die laatste 

categorie betreft is het bedrijfsleven ook nadrukkelijk slachtoffer 

en zien bedrijven de noodzaak van het nemen van maatregelen 

in. Zodra gesproken wordt van cyberwar en dus de dreiging wordt 

geduid in termen van oorlogshandelingen, zijn staten volgens de 

doctrine de voornaamste actoren. De klassieke oorlogskenmerken 

(Neff, 2005) lenen zich echter niet automatisch voor een toepassing 

* Prof. Arno Lodder en Lianne Boer, LL.M zijn respectievelijk als hoogleraar en als pro-
movendus verbonden aan de afdeling Transnational Legal Studies van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

1 Zie @nsacareers, http://bit.ly/NSAcybcoldwar.
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op  elektronische oorlogsvoering. Het toeschrijven van cyberwar‑

activiteiten aan staten, het gebrek aan regelgeving omtrent cyber‑

aanvallen en het strikte onderscheid tussen oorlog en vrede zijn hier 

slechts enkele voorbeelden van. De kenmerken van cyberaanvallen 

zijn zodanig dat toepassing van het oorlogsrecht op zijn minst 

complicaties oplevert.

Dit artikel is als volgt opgebouwd. Om een eerste indruk van 

cyberwar te geven worden enkele cyberincidenten behandeld. 

Daarna volgt een verkenning van het concept cyberwar en een 

beschrijving van de voor de juridische duiding van belang zijnde 

grens overschrijdendheid, traceerbaarheid en schaalbaarheid van 

het internet. Daarna bespreken we de voor de toepassing van het 

strafrecht en volkenrecht van belang zijnde onderverdeling in 

cybercrime, cyberterrorisme, cyberwar en cyberspionage. Tenslotte 

wordt ingegaan op cybersceptics en overheidsinitiatieven in de 

paragraaf ‘Reële dreiging of opgeklopte hype?’.

Stuxnet en andere incidenten

Er hebben tot op heden en zeker ook tijdens het schrijven van deze 

bijdrage (eind 2011, begin 2012) verschillende cyberincidenten 

plaatsgevonden. De gevallen hieronder worden in de literatuur veel‑

vuldig genoemd en besproken. In Nederland is nog niet veel over 

cyberwar gepubliceerd (Lodder, 2011), dus het is van belang deze 

incidenten kort te bespreken.

Estland

Vlak na de Tweede Wereldoorlog, in september 1947, plaatste 

Rusland in de Estlandse hoofdstad Tallinn een bronzen standbeeld 

van een soldaat. Dit standbeeld was bedoeld als een gedenkte‑

ken dat de dankbaarheid voor de bevrijding door de Russen tot 

uitdrukking moest brengen. In het licht van de daaropvolgende 

jaren van Russische overheersing kreeg dit ‘bevrijdingsbeeld’ een 

beperkte betekenis en na de herwonnen onafhankelijkheid besloot 

de Estlandse regering het beeld in 2007 te verplaatsen. Er volgden 

enkele weken van cyberaanvallen op overheidswebsites, banken 

en kranten. Hoewel NAVO‑ en EU‑experts hebben geprobeerd de 

daders te traceren, kwam men niet verder dan het lokaliseren van 
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vanuit Rusland opererende botnets. Een Estlandse hacker werd uit‑

eindelijk opgepakt, maar tot op heden heeft Rusland betrokkenheid 

bij de aanvallen ontkend.

Georgië

De Georgische provincies Zuid‑Ossetië en Abchazië, grenzend aan 

Rusland, waren betrekkelijk autonoom. In augustus 2008 reageerde 

Rusland op een poging van Georgië om de macht in deze provincies 

weer te verkrijgen. Hevige fysieke gevechten werden gecombineerd 

met cyberaanvallen. De Russische bevolking schoot te hulp door op 

websites cyberaanvallen op Georgië te stimuleren en bijvoorbeeld 

DDoS‑handleidingen online te zetten. De cyberaanvallen lieten 

belangrijke strategische doelen ongeschonden, maar verstoorden 

wel de militaire communicatie. Dit is een duidelijk voorbeeld van 

een combinatie van klassieke oorlog en cyberwar.

Stuxnet

Stuxnet is een wormachtig virus dat via USB‑sticks verspreid werd. 

Het virus richtte zich op industriële systemen, maar de versprei‑

ding was niet gelijkmatig: met name Iraanse nucleaire installaties 

werden aangetast. Eenmaal aangebracht op de systemen van de 

Iraanse nucleaire centrifuges werden deze geïnstrueerd om met 

korte invallen de draaisnelheid te verhogen en tegelijkertijd werden 

de controlemechanismen van valse data voorzien. Het virus werd 

in juni 2010 ontdekt. Gezien de complexiteit van het virus werd het 

niet mogelijk geacht dat dit het werk van een individu was. Al snel 

ontstond het vermoeden dat de Verenigde Staten of Israël verant‑

woordelijk was, enkelen waren hier zelfs zeker van.2 Beide landen 

hebben tot op heden ontkend. De spanningen zijn sindsdien niet 

afgenomen en in december 2011 werd een CIA‑spion in Iran opge‑

pakt op basis van een verdenking van digitale oorlogshandelingen.

2 De onderzoeker van het Stuxnet-virus heeft een lezing gegeven over ‘decoding 
Stuxnet’, waarin precies wordt uitgelegd hoe de code is ontcijferd en wat de mogelijke 
gevolgen waren geweest als het virus niet op tijd was ontdekt en ontmanteld. Zie 
‘Cracking Stuxnet, a 21st-century cyber weapon’, TED2011: www.ted.com/talks/lang/
eng/ralph_langner_cracking_stuxnet_a_21st_ century_cyberweapon.html ( januari 
2012).
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Cyberwar

De hierboven beschreven incidenten worden vaak aangeduid om 

het fenomeen cyberwar te illustreren, maar wat moet nu precies 

hieronder worden verstaan? De meest eenvoudige omschrijving 

van cyberwar is ‘oorlogshandelingen waarbij het internet gebruikt 

wordt’. Cyber is een voorvoegsel dat staat voor internetgerelateerde 

begrippen zoals cyberspace,3cybersecurity, cyberpesten, enzo‑

voort. Hoewel in de kern juist, is er veel af te dingen op de gegeven 

omschrijving. Zo zal het via internet doorgeven van commando’s 

in een oorlogssituatie niet tot cyberwar worden gerekend. Ook 

wordt de term cyber wel breder opgevat en bijvoorbeeld het gebruik 

van onbemande vliegtuigen (zogenoemde drones) ertoe gerekend. 

Tenslotte wordt met cyber het voor iedereen toegankelijke internet 

bedoeld, maar kan cyberwar zich ook richten op intranet en andere 

interne netwerken.

Aanvallen

Na twintig jaar debat is er nog steeds geen overeenstemming over 

wat we precies bedoelen wanneer we het hebben over cyberwar 

(Carr, 2009). Tijdens een aantal in het najaar van 2011 verzorgde 

colleges hebben wij de volgende karakteristieken van cyberwar 

onderscheiden:

– acts conducted via the internet (or at least by electronic means);

– with a political motive; and

– targeted at governments.

In deze opsomming ontbreekt, met opzet, de dader. Belangrijker 

gebrek is dat er niet over schade gesproken wordt. Om tot een 

scherpere definitie van cyberwar te komen is het goed om de 

internet activiteiten te beperken tot aanvallen, zogenoemde cyber‑

attacks. Dit zijn via het internet uitgevoerde handelingen die ten 

doel hebben om zonder toestemming de controle over een computer 

te krijgen en vervolgens opdrachten uit te voeren of schade aan te 

3 De term cyberspace is geïntroduceerd in een kort verhaal, ‘Burning chrome’, van 
sciencefictionschrijver William Gibson dat in juli 1982 in Omni werd gepubliceerd, maar 
doorgaans wordt verwezen naar het boek Neuromance van dezelfde auteur uit 1984. De 
term is in ieder geval beduidend ouder dan het internet zoals dat begin jaren negentig 
opengesteld werd voor het algemene publiek.
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 richten. Ook in het geval dat de vitale infrastructuur wordt aan‑

gevallen, zal dit via een computer gaan die gebruikt wordt om de 

infrastructuur te controleren.

In een te verschijnen boekbijdrage hebben we de volgende definitie 

van cyberwar gehanteerd (Boer en Lodder, nog niet gepubliceerd): 

‘An attack, originating from abroad, employing virtual means, 

purporting to damage or disrupt a state’s physical or digital 

infrastructure.’

Ook hier ontbreekt de dader, alsmede het directe slachtoffer. Het 

slachtoffer kan een burger, bedrijf of de overheid zijn, maar het 

gevolg moet tevens zijn dat de samenleving ontwricht wordt. En die 

ontwrichting moet ook een oogmerk zijn geweest. Hoewel de dader 

en het politieke motief van belang zijn als het om cyberwar gaat, zal 

bij de bespreking van de juridische normen duidelijk worden dat dit 

genuanceerd ligt en zich moeilijk in een definitie laat vatten.

Oorlog

Cyberwar bevindt zich op gespannen voet met enkele kernbegrip‑

pen uit het oorlogsrecht. Door de aandacht die de laatste tien jaar 

aan terrorisme is besteed (denk met name aan de ‘war on terror’), is 

de discussie over de verantwoordelijkheid van een staat voor op zijn 

grondgebied geïnitieerde aanvallen opgelaaid (Ruys en Verhoeven, 

2005). In het geval van de Amerikaanse reactie op de aanslagen 

van 9/11 is sprake van het gebruik van geweld tegen een staat die is 

ingegeven door een gewapende aanval van een in die staat actieve 

groepering (Taliban). Cyberwar rekt deze groep in de praktijk op 

tot willekeurige individuen en compliceert het daderconcept verder 

doordat uit een daad op internet lang niet altijd af te leiden is wie 

erachter zit.

Waar binnen het klassieke oorlogsrecht een onderscheid wordt 

gemaakt tussen legitieme doelen, is dit in het geval van cyberaan‑

vallen onduidelijker. Naast de gebruikelijke militaire doelwitten kan 

een cyberaanval zich richten op private doelen zoals het bank‑

wezen, het elektriciteitsnet of de telecommunicatie‑infrastructuur, 

en ongebruikelijke overheidsdoelen als bijvoorbeeld nooddiensten. 

Behalve het specifieke doel ‑ de vitale infrastructuur van een 

land aantasten ‑ is voor de kwalificatie ‘cyberwar’ niet alleen het 

resultaat van een daad van belang. Het resultaat kan bestaan uit 

 daadwerkelijke fysieke schade vergelijkbaar met een bom. In de 
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klassieke oorlogscontext en ook bij terrorisme is dan op voorhand 

duidelijk dat de voor de bom verantwoordelijke een (politiek) 

motief voor zijn daad heeft. Op internet is bij een aanval niet alleen 

veelal onduidelijk wie erachter zit (staat, groepering, individu), 

maar ook wat de reden van de aanval is. Stel dat een vijandige staat 

de telecommunicatie‑infrastructuur of het elektriciteitsnet van 

Nederland platlegt, dan is het denkbaar dat het Nederlandse leger 

een al dan niet via internet verlopende tegenaanval uitvoert. Wan‑

neer er echter een experimenterende tiener achter de daad zit, is een 

dergelijke reactie niet op haar plaats. Tenzij de tiener bijvoorbeeld 

experimenteerde in opdracht van de Chinese overheid ...

Een ander onderscheid dat door cyberwar vervaagt, is tussen oorlog 

en vrede. De veelal vrij agressieve internetstrooptochten van over‑

heden die ten doel hebben om belangrijke informatie over andere 

staten te bemachtigen, vinden formeel gezien plaats in vredestijd. 

Toch kunnen deze veel weg hebben van of overgaan in aan oorlog 

gerelateerde activiteiten. Het verschil tussen informatie onttrekken 

aan een systeem en het systeem zelf saboteren is, in termen van 

digitale handelingen, niet heel groot. Het inwinnen van informa‑

tie (intelligence) is een belangrijke activiteit in zowel oorlogs‑ als 

vredestijd. Op internet kan dit verder gaan dan het inwinnen van 

informatie en kunnen cyberspionnen zich bevinden op plaatsen 

waar een verkeerd commando desastreuze gevolgen kan hebben 

(bijvoorbeeld in een commandocentrum).

Cyberwar moet tenslotte niet worden verward met de term Netwar: 

het inzetten van internet voor propaganda doeleinden.4 Dit beïn‑

vloeden van de publieke opinie is ook de drijvende kracht achter een 

initiatief als WikiLeaks, dat ten onrechte wel als cyberwar wordt 

geduid.5 Hoewel de gelekte documenten grote consequenties kun‑

nen hebben voor overheden en burgers en de Amerikaanse overheid 

er alles aan heeft proberen te doen om de openbaarmaking van 

documenten via WikiLeaks onmogelijk te maken, is het verschijnsel 

op zichzelf en de reacties daarop geen geval van cyberwar.

4 Uitgebreid hierover: Morozov, 2011.
5 Zie het overigens lezenswaardige boek van Pierik en Aalders (2011).
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Karakteristieken internet

Het toepassen van het juiste juridische kader op cyberwar wordt 

door tenminste drie kenmerken van het internet gecompliceerd:

– grensoverschrijdendheid;

– traceerbaarheid;

– schaalbaarheid.

We concentreren ons hieronder op de relevantie van deze karak‑

teristieken voor cyberwar. Het moment dat er oorlog uitbreekt op 

internet lijkt in te houden dat veiligheid in cyberspace niet langer 

bestaat. Een van de kenmerken van internet is echter de in zekere 

zin oneindige grootheid ervan. Terwijl er een digitaal slagveld op 

een bepaald deel van het internet plaatsgrijpt, kan op de meeste 

andere plekken de informatie‑uitwisseling gewoon doorgaan. Het 

internet is immers gedistribueerd.

Het eerste punt, grensoverschrijdendheid, is inherent aan oorlog.6 

Dit valt in de regel op: een bataljon tanks rijdt een land binnen, 

een marinefregat meert aan, een vliegtuig nadert. Op het inter‑

net worden echter ongemerkt en zonder dat het tijd kost grenzen 

overschreden. Binnen één of enkele seconden ben je de wereld rond. 

Dit maakt het signaleren van een dreiging lastig. Tussen rust en 

complete oorlog kunnen slechts enkele seconden zitten en duizen‑

den kilometers. Fysieke verplaatsing is niet nodig. Daarnaast is het 

internet nu juist gebouwd op basis van vrije toegang. Het verdedigen 

van de systemen is niet alleen om die reden lastig: door de voort‑

durende ontwikkeling in virussen en het ontdekken van zwaktes in 

systemen loopt de verdediging van systemen altijd achter de feiten 

aan.

Internetactiviteit laat digitale sporen achter. Deze sporen kunnen 

echter worden verborgen waardoor traceerbaarheid bemoeilijkt 

en soms zelfs onmogelijk wordt. Dit is voor de toepassing van het 

volkenrecht de meest complicerende karakteristiek van het internet. 

Om te kunnen bepalen of een land zich schuldig maakt aan geweld 

of dreiging met geweld, moet duidelijk zijn dat dit land achter een 

bepaalde internetactiviteit zit. Het constateren dat een internet‑

activiteit kwalificeert als een daad van geweld en daardoor volken‑

rechtelijk een gewapende (tegen)aanval gelegitimeerd is, heeft 

6 Burgeroorlogen daargelaten.
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alleen zin als duidelijk is tot wie de tegenaanval zich moet richten. 

Dit is en blijft lastig.

Een laatste karakteristiek, die in het licht van het volkenrecht 

samenhangt met het gebrek aan traceerbaarheid, is de schaalbaar‑

heid. Een individu kan handelingen verrichten die voordat het 

internet bestond, waren voorbehouden aan overheden of (grote) 

bedrijven. Vanuit een zolderkamer kan een webwinkel worden 

gerund, een tiener kan miljoenen kijkers trekken via een platform 

als YouTube en een blogger kan een groter bereik hebben dan een 

doorsneekrant. Ditzelfde geldt voor oorlogsactiviteiten. Een hacker 

kan alleen of met enkele vrienden internetactiviteiten onder‑

nemen met grote gevolgen. Een jaar of tien terug wist een puber 

uit Friesland met zijn Kournikova‑virus wereldwijd hele bedrijven 

te ontwrichten zonder daar specifiek op uit te zijn geweest.7 Het 

is goed denkbaar dat individuen of kleine groepen al dan niet 

bewust activiteiten ontwikkelen die door een land als gewapende 

aanval in volkenrechtelijke zin worden gezien. Een vermoeden kan 

zo groot worden dat het gebrek aan traceerbaarheid tot verkeerde 

 beslissingen kan leiden, met alle gevolgen van dien.

Recht rond cybercrime, ‑terrorisme, ‑war en ‑spionage

Hacking, cracking, denial of service, spoofing, phishing, pharming, 

spying, key‑logging, identity theft, enzovoort zijn handelingen die 

worden verricht door cybercriminelen, maar ook door cyberterroris‑

ten, cyberwarriors en cyberspionnen. Bovengenoemde activiteiten 

zijn bovendien alle te herleiden tot delictsomschrijvingen in het 

Wetboek van Strafrecht (Sr) en bekend onder de verzamelterm 

cybercrime. Op het eerste gezicht lijkt cybercrime de overkoepe‑

lende groep handelingen en cyberterrorisme, ‑war en ‑spionage 

deelverzamelingen met specifieke aanvullende kenmerken zoals 

een politiek motief. Het is echter van belang de feitelijke activi‑

teiten los te zien van de juridische kwalificatie. Bovengenoemde 

activiteiten worden voor zover hier van belang gereguleerd door 

enerzijds cybercrimebepalingen en anderzijds internationaal recht, 

met name oorlogsrecht of meer specifiek het recht rond gewapende 

conflicten. Hieronder zullen we aan de hand van verschillende 

7 HR 28 september 2004, LJN AO7009.
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voorbeelden de toepasselijkheid van deze juridische regimes ver‑

duidelijken.

In een bericht van 5 juli 2011 gaf de Amerikaanse minister van 

Binnenlandse Zaken Janet Napolitano aan: ‘De meeste landen 

hebben niet eens de juridische mogelijkheden om cyberaanval‑

lers aan te pakken. Het fenomeen is zo nieuw dat de [juridische] 

systemen er nog niet aan zijn aangepast.’8 Echter, meer dan tien jaar 

daarvoor schreef Wingfield: ‘Some US government attorneys stated 

rather boldly that the application of modern information systems 

technology to military purposes was so new that no law applied’ 

(Wingfield, 2000). Hij vervolgde met de constatering dat er niettemin 

wijdverbreide overeenstemming bestond over de toepasselijkheid 

van het internationaal recht op cyberwar acts. In de meer dan tien 

jaar die volgden, zijn er in navolging van het baanbrekende artikel 

van Michael Schmitt (1999) tientallen artikelen verschenen over 

de omstandigheden waaronder op internet sprake kan zijn van 

gebruik van geweld (use of force) en wanneer en op welke wijze een 

gewapende aanval (armed attack) gelegitimeerd is. In deze bijdrage 

zullen we niet iets toevoegen aan deze discussie, maar ons richten 

op de door elkaar lopende juridische regimes van strafrecht en 

volkenrecht.

Strafrecht en volkenrecht

Indien een land in combinatie met een klassieke gewapende aanval 

(tanks, bommen) gebruik maakt van het internet, dan is voor de 

juridische kwalificatie van deze cyberwaractiviteiten enkel het vol‑

kenrecht relevant. Net als dat het werpen van een bom in oorlogstijd 

niet als strafrechtelijke vernieling (art. 350 Sr) zal worden vervolgd, 

is ook bij een dergelijke gecombineerde aanval door een land de 

strafrechtelijke kwalificatie als bijvoorbeeld computervredebreuk 

niet aan de orde.

Een crimineel of criminele organisatie die de financiële infrastruc‑

tuur van een land bedreigt met een internetaanval en deze al dan 

niet uitvoert met als doel zich te verrijken, valt enkel onder het 

strafrecht. Precies dezelfde activiteiten uitgevoerd door een land of 

in opdracht daarvan met als doel macht te verwerven of angst aan te 

8 www.nu.nl/internet/2554435/vs-waarschuwt-geraffineerde-cyberaanvallen.html.
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jagen kunnen zowel strafrechtelijk relevant zijn als volkenrechtelijk. 

Indien enkel het land handelt, is het volkenrecht van toepassing 

en niet het strafrecht. Indien bijvoorbeeld individuen of groepen 

burgers door de overheid worden ingezet, is het denkbaar dat 

naast de volkenrechtelijke relevantie van de door de staat gegeven 

opdrachten het betreffende individu of de groep burgers strafrech‑

telijk vervolgd wordt.

De terrorist bevindt zich op het snijvlak van het strafrecht en het 

volkenrecht. Hij heeft net als een land in oorlog een politiek motief, 

maar de handelingen zijn primair strafrechtelijk relevant. Bij 

verschillende delicten is een gekwalificeerde variant van toepassing 

vanwege het bestanddeel ‘terroristisch oogmerk’, dat als straf‑

verzwarende omstandigheid wordt gezien. Artikel 83a Sr omschrijft 

het als:

‘het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige 

vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie weder-

rechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de funda-

mentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een 

land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen’.

Vergelijkbaar met de gekwalificeerde delicten in het Wetboek van 

Strafrecht zijn de in het Wetboek van Strafvordering (Sv) terug te 

vinden opsporingsbevoegdheden die in geval van terroristische 

activiteiten de opsporingsambtenaren meer mogelijkheden bieden 

dan bij reguliere delicten.9Hierboven is al aangegeven dat terro‑

risme en oorlog niet altijd los van elkaar zijn te zien, omdat daden 

van terrorisme aanleiding kunnen zijn tot oorlogshandelingen. Net 

als de Amerikaanse overheid indertijd Afghanistan bombardeerde, 

is een vergelijkbare reactie op een cyberattack van terroristen moge‑

lijk. In dat geval wordt het volkenrecht dus toegepast op terroristi‑

sche activiteiten om het gebruik van geweld te legitimeren.

De juridische kwalificatie van spionage is intrigerend. In vredestijd 

heeft het inwinnen van informatie door spionnen ten doel voordeel 

te behalen ten opzichte van het bespioneerde land. Dit kan gaan om 

voorbereiding of voorkoming van een oorlog, maar ook om econo‑

misch voordeel. In tijden van oorlog is het verzamelen van informa‑

tie over de vijand van groot belang en maakt het integraal onderdeel 

9 Zie o.a. art.126zt Sv.
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uit van de oorlogsactiviteiten. Spionage is expliciet gelegitimeerd 

door het oorlogsrecht.10 Het volkenrecht houdt zich echter stil 

wanneer het gaat om spionage in vredestijd. Hoewel noch expliciet 

gelegitimeerd, noch expliciet verboden, kunnen we uit andere 

verdragen wel afleiden dat spionage een inbreuk is op de soevereini‑

teit van een staat.11 Met name in het geval van cyberspionage zijn er 

natuurlijk gradaties in de ernst van de inbreuk. Spionageactiviteiten 

kunnen wel tot nationale juridische maatregelen leiden; spionnen 

worden – indien betrapt – onderworpen aan het strafrecht. Hier 

wordt dus een politiek gemotiveerde daad niet gereguleerd door het 

daarop toegesneden volkenrecht, maar het commune strafrecht kan 

wel van toepassing zijn.

Reële dreiging of opgeklopte hype?

Overheidsinitiatieven

Veel overheden zijn actief op het terrein van cybersecurity. Een van 

de eerste initiatieven met een expliciete focus op cyberwar is het 

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO CCD COE). 

Dit Centrum is door de NAVO in Talinn gevestigd met als doel de 

verdediging tegen cyberaanvallen binnen de NAVO te ontwikkelen 

en verbeteren.12 De locatie is mede ingegeven door het Estlandse 

cyberincident in mei 2008.

In 2009 is door de Amerikaanse Secretary of Defense aan de com‑

mandant van de Strategic Command de opdracht gegeven om een 

Cyber Command (USCYBERCOM) op te richten. Dit onderdeel van 

het leger werd gedeeltelijk operationeel in juni 2009 en  volledig 

operationeel in oktober 2010. Het is gevestigd in Fort Meade, 

 Maryland.13 De missie van dit legeronderdeel is:

10 Zie bijvoorbeeld de Haagse Conventie van 1907 en het First Additional Protocol to the 
Geneva Conventions van 1977.

11 Declaration on Principles of International Law, Friendly Relations and Co-operation 
among States in Accordance with the Charter of the United Nations 1970.Zie voor dit 
argument Fleck, 2007.

12 www.ccdcoe.org/.
13 www.stratcom.mil/factsheets/cyber_command/.
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‘planning, coordinating, integrating, synchronizing, and directing activities 

to operate and defend the Department of Defense information networks and 

when directed, conducts full-spectrum military cyberspace operations (in ac-

cordance with all applicable laws and regulations) in order to ensure U.S. and 

allied freedom of action in cyberspace, while denying the same to our adver-

saries’.

In de zomer van 2011 is de strategie ten aanzien van cyberaanval‑

len vastgesteld in de Department of Defense strategy for operating in 

cyberspace.14Meest in het oog springend is de stellingname dat de 

Verenigde Staten zich gelegitimeerd zien om op cyberaanvallen te 

reageren met geweld, daaronder begrepen het gebruik van klassieke 

wapens.

Ook binnen de Europese Unie is men actief. In november 2010 vond 

de eerste Europese cyberwaroefening plaats, die werd aangekon‑

digd als: ‘deskundigen op het gebied van internetbeveiliging testen 

afweermechanismen in de eerste pan‑Europese simulatie’.15 Naar 

verluidt is de oefening succesvol verlopen voor de lidstaten. De Ver‑

enigde Staten hielden zich al enige jaren met dergelijke oefeningen 

bezig en begonnen in 2011 de samenwerking met de Europese Unie 

op dit punt.16

De belangrijkste spelers op het internationale ‘cybertoneel’ zijn 

de Verenigde Staten, Rusland, China en Iran. De Nederlandse 

capaciteiten op zowel offensief als defensief gebied staan in geen 

verhouding tot de ontwikkeling die deze landen inmiddels heb‑

ben doorgemaakt. In Nederland is sinds januari 2012 Govcert.nl 

onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe Nationale Cyber Security 

Centrum (NCSC). Het doel van dit nieuwe centrum is ondermeer:

– de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving tegen cyber‑

dreiging verhogen;

– respons op dreiging en aanvallen.17

In januari 2012 brachten de Adviesraad Internationale Vraagstukken 

en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken 

14 www.defense.gov/news/d20110714cyber.pdf.
15 http://bit.ly/cybereu2010.
16 www.theregister.co.uk/2011/04/15/global_cyberwar_exercise/.
17 www.govcert.nl/actueel/Nieuws/govcert.nl-gaat-op-in-nationaal-cyber-security-

centrum.html.
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een gezamenlijk advies uit over digitale oorlogsvoering.18 Het advies 

was aangevraagd door de ministers van Buitenlandse Zaken, Defen‑

sie en Veiligheid en Justitie, en concentreert zich voornamelijk op 

de vraag welke middelen de Nederlandse krijgsmacht zou kunnen 

aangrijpen om zich in het geval van een digitale aanval op legitieme 

wijze te verdedigen. Het draait dan om de vraag of het gebruik van 

militair geweld toegestaan is in het geval van een digitale aanval, 

en hoe de vaak onbekende digitale agressor alsnog geïdentificeerd 

en bestreden kan worden. De conclusie van het advies luidde dat 

het gebruik van geweld in uitzonderlijke gevallen gelegitimeerd zou 

zijn.

Cybersceptici

Er wordt verschillend gedacht over de omvang en ernst van 

cyberwar. De controverse rond de publicatie van een van de stan‑

daardwerken, Cyberwar, is exemplarisch (Clarke en Knake, 2010). 

Dit boek verscheen in 2010 en analyseert het verschijnsel uitgebreid. 

De scenario’s die behandeld worden, zijn bijzonder verontrustend; 

een zekere overdrijving kan de auteurs zeker aangerekend worden. 

Richard Clarke is ter zake kundig,19 maar de apocalyptische sfeer 

van het boek gecombineerd met het feit dat Clarke mede zijn geld 

verdient met het adviseren van de overheid op het terrein van cyber‑

security is koren op de molen van sceptici.

Een dergelijke reactie is niet nieuw binnen het internetrecht. 

Zo werden voorspellingen door McAfee over de omvang van spam 

begin deze eeuw en andere leveranciers van antispamsoftware om 

vergelijkbare redenen als overdreven en niet realistisch gezien. 

Door angst aan te jagen kan een florerende beveiligingsmarkt 

ontstaan. Met de hoeveelheid spam is het uiteindelijk niet mee‑

gevallen (op dit moment is 90% van de e‑mail spam, maar veel 

wordt afgevangen door filters), dus in dat geval hebben de sceptici 

ongelijk gekregen. Belangrijker dan de uiteindelijke ‘waarheid’ 

over spam is de parallel met cyberwar over de grondslag van de 

18 www.defensie.nl/actueel/nieuws/2012/01/17/46192487/Kabinet_ontvangt_advies_di-
gitale_veiligheid.

19 Clarke werkte geruime tijd bij de Amerikaanse overheid als coördinator Security, 
Infrastructure protection, and Counterterrorism onder een reeks presidenten (Reagan, 
G. Bush, Clinton en G.W. Bush).
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scepsis.  Overdrijving bij een partij met dubbele belangen moet niet 

doorslaggevend zijn om een fenomeen af te doen als niet relevant. 

Een keynote speech onder de titel Cyberwar is bullshit (Ranum, 

2010; Masters, 2010) draagt net zo weinig bij aan de discussie als de 

oorlogskreet ‘We staan op de drempel van een digitale wereldoor‑

log’. De cyber sceptici hebben lang de stelling gepropageerd dat zich 

nauwelijks incidenten voordoen en dat de daadwerkelijke dreiging 

dus beperkt zou zijn. Maar gezien de stijging van het aantal inciden‑

ten is die stelling niet vol te houden. Indien overheden alleen actief 

zouden zijn om zichzelf te verdedigen tegen cyberaanvallen, dan 

zou nog gezegd kunnen worden dat de dreigingen die er zijn, geen 

omvangrijke initiatieven rechtvaardigen. Er zijn echter ook verschil‑

lende overheden die offensief actief zijn op het gebied van cyberwar. 

Het bekendste voorbeeld is de Amerikaanse overheid die met aan 

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid achter het eerdergenoemde 

Stuxnet‑virus zat. Begin 2012 kwam ook Japan in het nieuws van‑

wege het testen van een offensief cyberwapen.20

Wellicht belangrijker dan de feitelijke dreiging is de mate waarin 

deze als reëel wordt ervaren door de besluitvormers. China en Rus‑

land hebben al ‘cyberarmies’ opgericht en in de Verenigde Staten is 

cyberspace ‘the fifth domain of warfare’21 naast land, zee, lucht en 

ruimte. De politieke relevantie van cyberwar staat niet ter discussie.

Tenslotte, in 2011 verscheen het artikel ‘Cyber war will not take 

place’(Rid, 2011). Hierin wordt onderstreept dat onderscheid tussen 

sabotage, spionage en omverwerping van belang is. Dergelijke 

analyses zijn van belang omdat dit noodzakelijk is voor het op juiste 

wijze juridisch kunnen duiden van cyberincidenten. De contouren 

van het concept cyberwar zullen de komende jaren steeds scherper 

worden. Om de dreigingen en mogelijke reacties daarop als hype 

weg te zetten omdat de term cyberwar te veelomvattend gebruikt 

wordt, draagt in ieder geval niet bij aan de juridische analyse van 

cyberincidenten.

20 www.spacedaily.com/reports/Japan_developing_cyber_weapon_report_999.html.
21 Zie ‘War in the fifth domain: Are the mouse and keyboard the new weapons of con-

flict?’, The Economist, 2010. Te raadplegen op www.economist.com/node/16478792 
( januari 2012).
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Slot

In deze bijdrage hebben we ons noodgedwongen moeten beper‑

ken tot het in kaart brengen van (juridische) complicaties rond het 

verschijnsel cyberwar. Hoewel analyse en duiding zeker binnen de 

juridische discipline als zinvol worden gezien, realiseren we ons 

dat er in deze bijdrage geen oplossingen worden aangereikt. Op dit 

moment hebben we voor de meeste van de gesignaleerde problemen 

niet meer dan oplossingsrichtingen. De komende jaren zullen we ons 

niet beperken tot verdergaand analyseren, maar ook met oplossingen 

voor verschillende van de gesignaleerde problemen komen. Het zal 

duidelijk zijn dat er veel en interessant werk in het verschiet ligt.
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Het lekken van geheimen in 
‘cyberspace’

J.H. Maat*

‘ICT biedt kansen, maar verhoogt ook de kwetsbaarheid van een 

samenleving waarin steeds meer vitale producten en diensten met 

elkaar verweven zijn’, zo wordt gesteld in de Nationale Cyber Security 

Strategie (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011a, p. 2) die de 

minister van Veiligheid en Justitie op 22 februari 2011 presenteerde. 

Deze Nationale Cyber Security Strategie (NCSS) streeft naar meer 

digitale slagkracht door publiek‑private samenwerking op het 

terrein van cyber security. ‘Cyber security’ wordt in de NCSS gede‑

finieerd als

‘het vrij zijn van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring of uitval van ICT 

of door misbruik van ICT. Het gevaar of de schade door misbruik, verstoring of 

uitval kan bestaan uit beperking van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid 

van de ICT, schending van de vertrouwelijkheid van in ICT opgeslagen informa-

tie of schade aan de integriteit van die informatie.’ (Ministerie van Veiligheid en 

Justitie, 2011a, p. 3)

Sinds de presentatie van de NCSS zijn de Cyber Security Raad en 

het Nationaal Cyber Security Centrum opgericht, waarin publiek‑

private expertise op het terrein van cyber security gebundeld en 

verder ontwikkeld wordt. Ook verscheen in december 2011 het 

eerste Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN). In dit lezenswaardige 

rapport wordt ingegaan op de kwetsbaarheden in de digitale samen‑

leving en de dreigingen die uitgaan van vreemde mogendheden, 

private organisaties, ‘hacktivisten’, terroristen, beroepscriminelen 

en ‘scriptkiddies’1 (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011b, p. 4). 

* Mr. Johri Maat, MSSM is senior adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en gespecialiseerd in security science & management. Dit artikel is 
op persoonlijke titel geschreven.

1 Deze ‘digitale vandalen’ handelen vooral vanuit een baldadige motivatie en een 
behoefte aan een kick. Het zijn personen die met een minimum aan kennis, maar met 
enige interesse voor hacken en malware voor schade kunnen zorgen (Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, 2011b, p. 16).
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De nadruk ligt in het CSBN daarmee op externe dreigingsactoren 

met activiteiten als digitale (bedrijfs)spionage en sabotage, (iden‑

titeits)fraude, digitale verstoring en publicatie van vertrouwelijke 

gegevens. Minder tot geen aandacht is er in het CSBN voor interne 

dreigingsactoren (de ‘eigen medewerkers’) die zich – intentioneel of 

verwijtbaar – binnen organisaties schuldig maken aan de schending 

van de vertrouwelijkheid van in ICT opgeslagen informatie, oftewel 

het lekken van geheimen. Bij deze interne dreigingsactoren spelen 

echter voor een deel dezelfde kwetsbaarheden een rol als bij de 

externe dreigingsactoren.

Wanneer een geheim de media bereikt, leidt dit veelal tot de nodige 

ophef. Niet alleen vanwege nieuwsgierigheid naar de inhoud van het 

geheim, maar ook – met af en toe nauwelijks verholen leedvermaak 

– vanwege de soms (ogenschijnlijk) eenvoudige wijze waarop het 

geheim is uitgelekt. Dit soort incidenten leidt tot imagoschade voor 

de betrokken organisatie en heeft vaak een uitstralend effect naar 

de hele sector, vooal wanneer dit plaatsvindt binnen ‘de overheid’. 

Terecht wordt in het CSBN opgemerkt dat dit over het geheel een 

beeld weergeeft van onvoldoende aandacht voor informatiebeveili‑

ging en dat dit in sommige gevallen herkenbaar is, maar zeker niet 

algemeen van toepassing: organisaties die het wel goed doen en 

incidenten die niet plaatsvinden, halen nooit het nieuws (Ministerie 

van Veiligheid en Justitie, 2011b, p. 35). In dit artikel wordt met een 

focus op de overheid aandacht besteed aan het lekken van geheimen 

in relatie tot cybersecurity. Eerst zullen begrippen als geheimen en 

het lekken hiervan nader worden toegelicht. Vervolgens wordt mede 

aan de hand van de Wikileaks‑affaire ‘Cablegate’ nader ingegaan 

op de bijzondere kwetsbaarheden die de ICT‑ontwikkelingen van 

de afgelopen twee tot drie decennia met zich hebben meegebracht, 

waarna aandacht is voor te verwachten effecten van ‘Het Nieuwe 

Werken’. Het artikel wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen 

om de risico’s rond geheimen in ‘cyberspace’ beter beheersbaar te 

maken.

Geheimen

Bij overheden wordt met heel veel informatie gewerkt. Hoewel 

overheidsinformatie in beginsel openbaar is (art. 8 lid 1 Wet 

openbaarheid van bestuur), is een deel van deze informatie zo 
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gevoelig dat onbevoegde kennisname kan leiden tot nadeel of zelfs 

schade aan belangen van overheden, burgers en bedrijven. Hierbij 

valt te denken aan – niet limitatief – de notulen en besluitenlijst 

van de ministerraad, een informantenregister van de Criminele 

Inlichtingendienst, informatie over internationale onderhande‑

lingen, beveiligingsplannen van vitale objecten, diplomatieke 

stukken, informatie aangaande de veiligheid of slagkracht van de 

krijgsmacht, non‑proliferatie, onderzoeken naar zware criminaliteit 

en financieel‑economische informatie. Deze gevoelige informatie 

behoort wat bewerking, opslag, transport en vernietiging betreft 

adequaat te worden beveiligd en daartoe te worden gerubriceerd 

(‘gelabeld’) als ‘geheime’ informatie.2 Er kunnen zowel formele 

geheimen als materiële geheimen worden onderscheiden. Als (al 

dan niet) gevoelige informatie correct is gerubriceerd (het staat er 

letterlijk op), kan men spreken van een ‘formeel geheim’. Als gevoe‑

lige informatie niet correct is gerubriceerd (het staat er niet letterlijk 

op), maar de houder van de informatie begreep of had behoren te 

begrijpen dat de informatie gevoelig is en openbaarmaking een 

afbreukrisico vormt, dan kan men spreken van een ‘materieel 

geheim’.

De bescherming van geheimen is geregeld in diverse wet‑ en 

regelgeving: het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden (art. 10), het Wetboek 

van Strafrecht (art. 98, 98a, 98b, 98c, 272 en 463), de Ambtenaren‑

wet (art. 125a lid 3), de Wet bescherming staatsgeheimen, de Wet 

op de Inlichtingen‑ en Veiligheidsdiensten (art. 85 en 86), de Wet 

openbaarheid van bestuur (art. 10 en 11), het Algemeen Rijksamb‑

tenarenreglement (art. 51), het Voorschrift informatiebeveiliging 

rijksdienst 2007 en het Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 

– bijzondere informatie 2004.

Idealiter is de verzameling gerubriceerde informatie gelijk aan de 

verzameling gevoelige informatie. In de praktijk is dit niet volledig 

het geval, er is zowel informatie die ten onrechte is gerubriceerd, als 

2 De Nederlandse rijksoverheid kent de volgende – oplopende – rubriceringen: Depar-
tementaal (Dep.) Vertrouwelijk, Staatsgeheim (Stg.) Confidentieel, Stg. Geheim en Stg. 
Zeer Geheim (art. 5 Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst – bijzondere informatie 
2004). Op de beveiligingseisen die voortvloeien uit de registratie van persoonsgege-
vens (zoals art. 13 Wet bescherming persoonsgegevens) wordt in deze bijdrage niet 
ingegaan.
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informatie die ten onrechte niet is gerubriceerd. Dit laat zich goed 

illustreren aan de hand van het Eclips Model (figuur 1).

Figuur 1 Eclips Model

Rubricering dekt gevoelige
informatie correct af

Gerubriceerde
informatie

Totale verzameling
informatie

Niet gevoelige
informatie

Gevoelige
informatie

© J.H. Maat

Exacte cijfers ontbreken, maar de schattingen van onjuist gerubri‑

ceerde informatie lopen uiteen van 50 tot 95% (Lemstra e.a., 2005, 

p. 26‑27; Curtin, 2011, p. 20). Zowel het ten onrechte niet rubriceren 

als het ten onrechte wel rubriceren van informatie kan leiden tot het 

lekken van informatie.

Ten onrechte niet‑gerubriceerde informatie zal in de regel niet de 

beveiliging krijgen die zij wel zou moeten hebben, waardoor deze 

informatie kwetsbaar is voor kennisname met schadelijke gevolgen.

Onterecht of te hoog gerubriceerde informatie krijgt een zwaarder 

belang toegekend dan zij verdient, waarbij de indruk wordt gewekt 

dat men zo veel mogelijk geheim wil houden, waarmee deze infor‑

matie ook een bepaalde nieuwswaarde krijgt (Lemstra e.a., 2005, 

p. 26‑27). Ten onrechte wel gerubriceerde informatie wordt zonder 

grond aan het publiek onthouden, waarbij zelfs sprake kan zijn van 

belemmering van geschiedschrijving en waarheidsvinding (Davids 

e.a., 2010, p. 429). Ten onrechte rubriceren kan ook leiden tot inflatie 

van de rubricering, waardoor men slordiger omgaat met dit soort 

informatie, ook als informatie nu juist wel terecht is gerubriceerd. 

Bovendien leidt onterecht rubriceren tot onnodige kosten en beper‑

kingen in de bedrijfsvoering, waardoor er ook druk kan ontstaan om 

minder beveiligingsmaatregelen te hanteren, hetgeen de kwetsbaar‑

heid vergroot (Maat, 2011c, p. 17).
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Lekken

Bij lekken is er sprake van een ‘interne’ actor, iemand die (al dan niet 

bevoegd) houder is van of toegang heeft tot gevoelige of gerubriceer‑

de informatie en die deze intentioneel of verwijtbaar naar buiten 

brengt. Er is dan sprake van compromittering.

Bij intentioneel lekken is in strafrechtelijke zin sprake van opzet. 

Dit kan gebeuren om persoonlijke redenen, zoals financieel gewin, 

het versterken van de eigen positie of het verkrijgen van aanzien. 

Daarnaast kan er sprake zijn van institutionele redenen, zoals het 

voortbestaan van de eigen organisatie, hiertoe behoort ook het 

zogenoemde ‘geautoriseerde’ lekken. Tot slot kan er sprake zijn van 

het dienen van publieke belangen, namelijk het melden van mis‑

standen (Bovens e.a., 1993, p. 69).

Bij verwijtbaar lekken is in strafrechtelijke zin sprake van schuld, de 

actor heeft namelijk de (reële) mogelijkheid zich anders te gedra‑

gen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de actor geen gebruik 

maakt van de middelen die ter beschikking staan om geheimen te 

beschermen vanwege onder andere onachtzaamheid, onkunde of 

onprofessioneel handelen. Geheimen kunnen ook uitlekken door 

niet‑verwijtbaar handelen (zoals overmacht), maar dat valt buiten 

het kader van dit artikel, net als compromittering door een externe 

actor zoals bij spionage.

Intentioneel lekken geschiedt door bewuste mondelinge, fysieke en 

digitale overdracht van geheime of gevoelige informatie. Variërend 

van het doormailen of het laten inzien van een stuk tot het voorlezen 

door de telefoon en een anonieme tas met stukken die aan de deur 

van bijvoorbeeld een journalist wordt gehangen.

Verwijtbaar lekken geschiedt bijvoorbeeld door het verlenen van 

ongeautoriseerde toegang (tot gebouwen of systemen), zich te 

verspreken of mee te laten lezen of luisteren (recepties, horeca, 

openbaar vervoer), het verliezen van documenten en onbeveiligde 

digitale gegevensdragers (USB‑sticks), het verzenden van informatie 

via onbeveiligde kanalen (post, e‑mail, fax), het verwerken van geru‑

briceerde informatie in ongerubriceerde documenten, het niet of 

onvoldoende beveiligd opbergen (‘clean desk’‑beleid) en het onjuist 

vernietigen van de gevoelige informatie (waardoor ‘dumpster 

diving’ – zoeken in afval naar bruikbare informatie – mogelijk is).
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Lekken in ‘cyberspace’

Lekken is dus op velerlei manieren mogelijk, zowel digitaal als ‘ana‑

loog’. Hieronder zal echter verder worden ingezoomd op de relatie 

met ‘cyberspace’. Dit kan heel goed aan de hand van een van de 

meest opmerkelijke lekaffaires van de afgelopen tijd: Cablegate.

In november 2010 werd een grote hoeveelheid Amerikaanse diplo‑

matieke berichten (‘cables’ genoemd) via onder meer Wikileaks 

– een activistische website die is opgezet om anoniem documenten 

over misstanden te ‘droppen’ – en kranten en weekbladen als Le 

Monde, Der Spiegel, The Guardian en El Pais wereldkundig gemaakt.

Bradley Manning, een Amerikaanse militair in de rang van soldaat 

die als inlichtingenanalist in Irak gelegerd was, wordt ervan ver‑

dacht3 – naast onder meer het laten uitlekken van een opname van 

een ernstig schietincident in Irak – ruim 250.000 van dit soort diplo‑

matieke berichten gekopieerd te hebben van het ‘Secret Internet 

Protocol Router Network’ (SIPRNet) van het Amerikaanse ministerie 

van Defensie. SIPRNet geeft toegang tot een van de grootste data‑

bases ter wereld, met onder meer alle diplomatieke correspondentie 

van Amerikaanse ambassades in de belangrijkste steden ter wereld. 

SIPRNet was juist na de aanslagen van 11 september 2001 breder 

toegankelijk gemaakt om informatie beter te kunnen delen in de 

strijd tegen terrorisme. Hiertoe was de informatie toegankelijk voor 

meer dan drie miljoen functionarissen, bestaande uit militairen, 

analisten, inlichtingenofficieren en ook ingehuurde derden. Deze 

gevoelige informatie was voor deze grote groep van functionaris‑

sen niet alleen vrij toegankelijk te raadplegen, het was voor hen ook 

eenvoudig om informatie op een mobiele digitale gegevensdrager 

op te slaan. In een chatsessie op 22 mei 2010 met een voormalige 

hacker gaf Manning aan hoe eenvoudig dit was (de tekst is letterlijk 

overgenomen, inclusief spelfouten):

‘funny thing is... we transfered so much data on unmarked CDs... (...) everyone 

did... videos... movies... music (...) all out in the open (...) bringing CDs too and 

from the networks was/is a common phenomeon (...) i would come in with 

music on a CD-RW (...) labelled with something like “Lady Gaga”... erase the 

3 Ten tijde van het schrijven van dit artikel (december 2011) is de strafzaak tegen Bradley 
Manning net aangevangen. Er zijn echter voldoende feiten bekend om dit artikel aan de 
hand van deze casus te illustreren.
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music... then write a compressed split file (...) no-one suspected a thing (...) 

everyone just sat at their workstations... watching music videos / car chases / 

buildings exploding... and writing more stuff to CD/DVD... the culture fed op-

portunities (...) so... it was a massive data spillage... facilitated by numerous 

factors... both physically, technically, and culturally (...) perfect example of how 

not to do INFOSEC [Information Security; JHM] (...) listened and lip-synced to 

Lady Gaga’s Telephone while exfiltratrating possibly the largest data spillage in 

american history (...) pretty simple, and unglamorous (...) weak servers, weak 

logging, weak physical security, weak counter-intelligence, inattentive signal 

analysis... a perfect storm.’ (Manning, 2010).

Als motivatie gaf Manning aan dat hij misstanden openbaar wilde 

maken: ‘i dont believe in good guys versus bad guys anymore... 

i only a plethora of states acting in self interest... with varying ethics 

and moral standards of course, but self‑interest nonetheless (...) it 

belongs in the public domain’ (Manning, 2010).

Door deze chatsessie raakte Manning ook in beeld als verdachte. De 

voormalige hacker met wie Manning de chatsessie had, heeft hier 

namelijk melding van gedaan bij de Amerikaanse autoriteiten.

Door het uitlekken van de informatie raakten de Verenigde Staten 

in grote verlegenheid. Niet alleen omdat de informatie onvoldoende 

beveiligd bleek te zijn, maar ook vanwege de inhoud van de infor‑

matie die ging over de Amerikaanse diplomatieke betrekkingen 

(Schoemaker, 2010; König, 2011, p. 7; Curtin, 2011, p. 20; Manning, 

2010).4

Deze casus illustreert de drie problemen rond cyber security, name‑

lijk de toename van het volume van digitaal en centraal opgeslagen 

geheime informatie, de toegang tot deze geheime informatie en de 

mobiliteit van deze geheime informatie.

Volume aan geheimen

Informatie wordt steeds meer digitaal opgeslagen. Het gaat hier‑

bij zowel om ‘nieuwe’ informatie als ‘oude’ informatie die met 

4 Interessant zijn ook de pogingen om Wikileaks plat te leggen, zowel digitaal als finan-
cieel, alsmede de tegenmaatregelen die vanuit Wikileaks en sympathisanten werden 
genomen (zie bijvoorbeeld Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011b, p. 18); dit valt 
echter buiten het kader van dit artikel.
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 terugwerkende kracht wordt gedigitaliseerd. Deze informatie wordt 

ook steeds meer centraal opgeslagen in datacenters, soms in eigen 

beheer, maar ook vaak uitbesteed aan derde partijen. Deze centrale 

opslag heeft voordelen ten aanzien van beheer en analyse. Door 

informatie te delen zou men bijvoorbeeld betere analyses moeten 

kunnen maken, voor dit laatste is SIPRNet zelfs opgezet. Maar hier‑

door zitten er ook meer ‘eieren in het mandje’, een kwaadwillende 

heeft zo toegang tot meer geheime informatie en daarmee ook meer 

mogelijkheden om al deze informatie te lekken.

Toegang tot geheimen

Autorisatie van datasystemen blijkt vaak een probleem te zijn, 

dit speelde bijvoorbeeld ook bij de DigiNotar‑affaire5 een rol 

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011b, p. 23). Hierdoor kan 

men eenvoudig toegang krijgen tot geheime informatie. Vaak is er in 

het geheel geen sprake van differentiatie aan ‘leesrechten’, iedereen 

met een account kan overal bij. Dat was ook bij Cablegate het geval. 

Als deze differentiatie er wel is, dan komt het geregeld voor dat per‑

sonen te veel leesrechten hebben. Soms omdat deze ten onrechte 

zijn toegekend en soms omdat bij functiewisseling deze leesrechten 

niet worden aangepast. Dit is overigens niet uniek voor de digitale 

opslag van informatie, menig kluis heeft een gebruikerscode die 

nooit wordt veranderd ondanks het verloop aan medewerkers, of 

erger: nog steeds de fabriekscode. Verder worden wachtwoorden 

onderling nog wel eens uitgewisseld, vaak met het oog op continuï‑

teit bij ziekte of vakantie, maar ook uit gemakzucht of onwetendheid 

over de kwetsbaarheid die daardoor ontstaat.

Met het samenvoegen van dataverzamelingen groeit bijna auto‑

matisch ook de groep gebruikers die toegang heeft tot deze data. 

Hoe meer ‘insiders’ toegang hebben tot geheimen, des te groter de 

kans dat dit tot lekken leidt (Curtin, 2011, p. 7). Het SIPRNet was 

zonder restricties toegankelijk voor meer dan drie miljoen functio‑

narissen. Sluitend toezicht op een dergelijke omvangrijke groep is 

welhaast onmogelijk, bovendien kan men vraagtekens zetten bij 

5 DigiNotar was een bedrijf dat beveiligingscertificaten voor websites van veel overheden 
verzorgde. Nadat het bedrijf in juli 2011 was gehackt, konden kwaadwillenden valse 
beveiligingscertificaten in omloop brengen en zo internetters doorleiden naar malafide 
websites om bijvoorbeeld een betrouwbare website te imiteren, gebruikersnamen en 
wachtwoorden in handen te krijgen of kwaadaardige software te verspreiden.
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het  rubriceringsniveau van geheimen die zo breed bekend zijn. Niet 

voor niets geldt binnen het security‑domein het adagium ‘need 

to know’ in plaats van ‘nice to know’. De omvang van de kring 

van geïnformeerden van geheimen is geen exclusief Amerikaans 

probleem. In 2009 lekte bijvoorbeeld een ministerraadstuk uit rond 

het ontpolderen van de Zeeuwse Hedwigepolder, waardoor de span‑

ningen in het toenmalige kabinet werden vergroot. Uit het onder‑

zoek van de Rijksrecherche bleek dat deze informatie toegankelijk 

was voor minstens 235 personen. De Rijksrecherche constateerde 

in 2009 tevens dat het aanstaande rechtbankverzoek aangaande de 

noodregeling voor de DSB‑bank bij meer dan 500 personen bekend 

was. Het uitlekken hiervan heeft het omvallen van deze bank in 

ieder geval versneld (Maat, 2011b, p. 49).

Mobiliteit van geheimen

Manning kon met enkele muisklikken ruim 250.000 documenten 

zonder beperkingen naar een cd branden, ‘vermomd’ als een zelf‑

gebrande muziek‑cd van Lady Gaga. Een dergelijk volume op papier 

zou heel wat minder makkelijk het veilige domein kunnen verla‑

ten. Dit voorbeeld toont aan hoe de mobiliteit van informatie de 

afgelopen decennia enorm is toegenomen. Niet alleen door de toe‑

genomen capaciteit van compacte gegevensdragers als cd’s, dvd’s en 

USB‑sticks, maar ook door het gebruik van e‑mail en internet. Het 

gemak waarmee men dankzij de technologische ontwikkelingen 

intentioneel kan lekken, blijkt uit de Cablegate‑casus, maar ook als 

er geen intentie is om te lekken is het risico erg groot.

Bij het verzenden van een e‑mailbericht bestaat bijvoorbeeld de 

kans dat men een verkeerde bijlage toevoegt of dat men een ver‑

keerde geadresseerde selecteert. Als het bericht is verzonden, is er 

geen controle meer over, zeker niet als de bijlage niet is versleuteld.

Eenmaal op internet geplaatste informatie laat zich niet of nauwe‑

lijks meer verwijderen. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens Cablegate, 

waarbij men er niet in slaagde de ‘Cables’ van internet te krijgen 

door het internetdomein van Wikileaks te blokkeren of te hacken. 

De informatie werd gewoon op andere websites (zogenoemde 

‘mirrors’) gezet. Maar zelfs als een organisatie zelf informatie op 

internet plaatst, is men de controle hierover al snel kwijt. Dat bleek 

bijvoorbeeld met de Prinsjesdagstukken in september 2011, waarbij 

een medewerker van een extern bedrijf, dat voor het ministerie van 
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Financiën werkzaamheden verricht, het bestand per abuis in een 

verkeerde directory had geplaatst, waardoor het direct raadpleeg‑

baar was op internet. Door het aanpassen van het jaartal in het 

webadres (dit is nadrukkelijk géén hacken!) wist een internetter de 

tekst van de Miljoenennota te vinden, waarna deze dit via Twitter 

bekendmaakte.6

De snelheid van internet bleek ook toen een fotograaf op 8 april 2009 

foto’s maakte van een geheim stuk dat een commissaris van Scot‑

land Yard onder zijn arm had bij het betreden van het kantoor van 

de Britse minister van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten deden 

nog een D‑notice de deur uit, die de media verbiedt te publiceren 

om redenen van staatsveiligheid, maar de foto was via internet al 

verspreid en buitenlandse media waren hier niet aan gebonden. 

Door dit uitlekken moest een antiterreuroperatie vervroegd worden 

uitgevoerd en de commissaris aftreden (Maat, 2011b, p. 48). Dat 

de alertheid na dit soort incidenten vaak maar van relatief korte 

duur is, bleek toen op 30 augustus 2011 een Britse minister op bijna 

dezelfde plaats exact dezelfde fout maakte, ditmaal met een gevoelig 

stuk over Afghanistan (Drury, 2011).

Bij al deze voorbeelden is er sprake van verwijtbaar lekken omdat 

men onvoorzichtig was, procedures niet juist zijn gevolgd of techni‑

sche middelen niet zijn gebruikt.

Het Nieuwe Lekken

Centrale opslag van data, brede toegang tot data en de mobiliteit 

van de data zijn niet alleen de kenmerken van de Cablegate‑casus, 

het zijn ook belangrijke elementen van ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW), 

waarbij tijd‑ en plaatsonafhankelijk werken een centrale rol spelen. 

HNW biedt mensen en organisaties mogelijkheden om flexibeler om 

te gaan met arbeidstijd en werkomgeving. Hierbij staat onderling 

vertrouwen centraal, want er wordt gestuurd op resultaat en niet op 

aanwezigheid (Maat, 2011a, p. 22). Naast vele voordelen levert HNW 

ook informatiebeveiligingsproblemen op.

6 Minister-president aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
15 september 2011, referentie 3620297, geraadpleegd op www.rijksoverheid.nl/
documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/09/15/brief-minister-president-over-
publiek-worden-miljoenennota.html, 17 september 2011.
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Waar voorheen informatie veilig binnen het domein van de kan‑

tooromgeving bleef, wordt deze tegenwoordig steeds meer fysiek of 

digitaal mee naar buiten genomen. Dat kan met een mobiele digitale 

gegevensdrager als een USB‑stick, laptop of tablet‑pc zijn, maar ook 

door te mailen naar webdiensten als Hotmail, Gmail en cloud‑

diensten, waarbij de data op externe – voor de gemiddelde gebruiker 

niet te traceren – servers worden opgeslagen. Een kwetsbaarheid 

waar ook het CSBN nader op ingaat (Ministerie van Veiligheid en 

Justitie, 2011b, p. 43).

Ook de vermenging van functies, waarbij zakelijke gevoelige of 

geheime informatie op privéapparatuur wordt geplaatst, werkt 

lekken in de hand. Deze apparatuur voldoet immers veelal niet aan 

de beveiligingseisen die de wet‑ en regelgeving verlangen – deze 

kwetsbaarheid wordt ook in het CSBN gesignaleerd (Ministerie van 

Veiligheid en Justitie, 2011b, p. 44) – en wordt bovendien vaak met 

derden (zoals huisgenoten) gedeeld. Vergelijkbaar zijn de risico’s van 

privégebruik van zakelijke apparatuur waarbij derden de beschik‑

king hebben over de wachtwoorden. Het is bijvoorbeeld meerdere 

keren voorgekomen dat geheime of gevoelige informatie uitlekte 

doordat deze op een computer stond waarmee de medewerker – of 

een van de kinderen – ook muziek via internet deelde. Door onjuiste 

instellingen zette men dan de gehele inhoud van de harde schijf 

open via internet in plaats van alleen de digitale muziekcollectie. 

Zelfs wanneer de computer is afgeschreven, kan de inhoud van de 

harde schijf tot lekken leiden. Diverse malen is het voorgekomen dat 

een afgedankte computer gevoelige informatie bevatte die niet of 

onjuist was gewist. Ook deze voorbeelden behoren tot verwijtbaar – 

want vermijdbaar – lekken.

Veilig faciliteren

De ontwikkelingen op het terrein van ICT en de alom aanwezigheid 

hiervan kunnen de indruk wekken dat ICT steeds toegankelijker, 

dus eenvoudiger is geworden. In werkelijkheid is de complexiteit 

– en daarmee de kans op fouten – juist enorm toegenomen. Het 

is dan ook zaak dat organisaties hierin meeontwikkelen, omdat 

medewerkers het anders zelf wel regelen, waarbij de organisaties de 

grip op het proces verliezen en de risico’s op lekken – net als andere 

inbreuken op de informatiebeveiliging – onbeheersbaar worden.
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Neem bijvoorbeeld ‘cloud computing’, waarbij door mede werkers 

gebruik kan worden gemaakt van software en dataopslag op 

externe servers zoals Google Docs. Hiermee raakt de organisatie de 

controle over de informatie kwijt, deze staat op servers van derden 

en valt waarschijnlijk zelfs onder een andere jurisdictie. Maar een 

organisatie kan ook een eigen ‘cloud’ creëren door bijvoorbeeld een 

‘virtual private network’ (VPN) op te zetten waarop men inlogt en 

de werkzaamheden verricht. Hierdoor blijft de informatie onder 

controle van de organisatie en mocht de computer worden gestolen, 

dan staan er geen data op het apparaat zelf. Voor de acceptatie door 

de medewerkers is het dan wel van belang dat het minstens zo snel 

en prettig werkt als bijvoorbeeld Google Docs.

Een ander voorbeeld is het automatisch doorsturen van zakelijke 

e‑mail naar privé‑e‑mailboxen zodat men e‑mail ook thuis of op 

de privésmartphone kan ontvangen. Ook hierdoor kan gevoelige 

informatie buiten het domein van de organisatie raken. Door mede‑

werkers een smartphone van het werk of webmailfaciliteiten aan te 

bieden is automatisch doorsturen naar externe e‑mailadressen niet 

meer noodzakelijk en kan dit worden geblokkeerd. Maar dan moet 

de smartphone natuurlijk wel met een – niet makkelijk te raden – 

pincode worden vergrendeld en zal de medewerker extra zorgvuldig 

met inlognaam en wachtwoord om moeten gaan zodat een kwaad‑

willende niet via deze webmailfaciliteit in de digitale werkomgeving 

kan komen.

Beide voorbeelden zijn vormen waarbij veilig faciliteren van 

medewerkers mogelijk is, juist door gebruik te maken van de tech‑

nologische ontwikkelingen, waardoor risico’s gereduceerd kunnen 

worden. Maar men dient wel alert te blijven om te voorkomen dat de 

oplossing voor de ene kwetsbaarheid een andere kwetsbaarheid in 

het leven roept.

Naast dit soort technische factoren spelen ook organisatorische fac‑

toren een belangrijke rol, bijvoorbeeld door te investeren in bewust‑

wording en werkbare procedures voor de medewerkers, zodat dezen 

op een verstandige wijze om kunnen gaan met de ruimte die ze 

krijgen in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Hierbij hoort 

ook aandacht voor menselijke factoren als ‘practical drift’, waarbij 

de aandacht en discipline langzaamaan verslappen en risicovolle 

situaties ontstaan (Snook, 2000, p. 193), het sanctioneren van onge‑

wenst gedrag en een goed werkende klokkenluidersregeling voor het 

intern en extern melden van vermoedens van misstanden. Lekken is 
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dan niet meer nodig als ‘veilige’ manier om een zaak aan te kaarten; 

Manning refereerde daar ook aan in zijn chatsessie. En door meer 

aandacht te besteden aan het rubriceringsproces zelf kan worden 

voorkomen dat informatie ten onrechte wel of niet wordt gerubri‑

ceerd. Bijvoorbeeld door het toepassen van een ‘vier‑ogen‑principe’, 

waarbij de rubricering op bepaalde informatie alleen kan plaats‑

vinden na akkoord van een collega of leidinggevende. Hierdoor 

hoeft alleen die informatie extra te worden beveiligd die dit ver‑

dient, waarmee onnodige uitgaven en beperkingen voor het werken 

met overige informatie kunnen worden voorkomen.

Besluit

Bradley Manning vatte zelf al samen waarom hij zo makkelijk 

kon lekken: ‘weak servers, weak logging, weak physical security, 

weak counter‑intelligence, inattentive signal analysis’ (Manning, 

2010). Daarom is het voor organisaties van belang dat er een goed 

ontworpen – met gelaagde en onafhankelijk van elkaar werkende 

maatregelen – en geïmplementeerd informatiebeveiligingsbeleid is. 

Op deze wijze kan men de reële risico’s uit het hele spectrum – van 

interne en externe actoren, door intentioneel en verwijtbaar han‑

delen – beter beheersbaar maken. Met een integrale aanpak wordt 

ook beter omgegaan met de schaarse middelen, de bestuurlijke aan‑

dacht en het beroep op bewustwording onder medewerkers. Maar 

bovenal is het van belang dat men – ook media en politiek – zich 

realiseert dat ondanks de mogelijkheden tot risicoreductie ook bin‑

nen het security‑domein ‘silver bullets’ niet bestaan en het lekken 

van geheimen een terugkerend fenomeen zal blijven.
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Zin en onzin van het 
downloadverbod

Actuele ontwikkelingen in digitale piraterij nader 
beschouwd

H.B.M. Leeuw*

Internet, en de daaraan gekoppelde digitale infrastructuren, 

wordt gebruikt om digitaal materiaal te downloaden, ook als 

dat auteursrechtelijk beschermd is. Te denken valt aan muziek, 

films en software. Deze variant van downloaden wordt door som‑

mige auteurs getypeerd als digital piracy: het downloaden van 

auteursrechtelijk beschermde producten, zonder compensatie 

en toestemming van de rechthebbende (Higgins e.a., 2006). Dit 

gedrag is niet meer weg te denken van het internet, en zodoende ook 

niet meer weg te denken uit het publieke debat. Het kopiëren van 

auteursrechtelijk beschermde producten is geen nieuwe ontwik‑

keling. Echter, zoals Yar (2007) heeft opgemerkt, de technologische 

ontwikkelingen van de afgelopen tien tot vijftien jaar hebben 

het gemak en de eenvoud van deze vorm van kopiëren vergroot. 

Downloaden is niet meer voorbehouden aan de enkeling. Dit wil 

natuurlijk niet zeggen dat downloaden, uploaden en streamen in alle 

gevallen illegaal of onwenselijk zijn. Wanneer dit gebeurt met toe‑

stemming (en compensatie) van de rechthebbende, is dit een legale 

handeling. Downloaden zonder toestemming of compensatie wordt 

niet door iedereen als positief ervaren. Met regelmaat wordt de 

gedraging getypeerd als ‘deviant’, soms zelfs als white collar crime of 

cybercrime (Higgins e.a., 2006). Deze geluiden worden gehoord uit de 

hoek van de rechthebbenden. Zij stellen grootschalige verliezen te 

lijden als gevolg van illegaal downloaden (BSA/IDC, 2011). Vice ver‑

sa zijn er partijen die deze ontwikkelingen niet als negatief ervaren, 

* Bastiaan Leeuw UM Mcrim is promovendus aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van Maastricht University. Hierbinnen is hij verboden aan de capaciteitsgroep Straf-
recht en Criminologie. Zijn onderzoek heeft betrekking op een (criminologische) studie 
naar downloadgedrag op het internet, waarbij de vraag centraal staat welke mogelijke 
interventies effectief kunnen zijn om downloadgedrag aan te passen.
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maar het zien als logische ontwikkelingen binnen het (juridische) 

kader van auteursrechten. Overheden nemen binnen dit spectrum 

een positie in waarbij niet altijd effectieve oplossingen worden toe‑

gepast.

In deze bijdrage zal stil worden gestaan bij de recente ontwikkelin‑

gen die zich binnen het veld van de (digitale) auteursrechten hebben 

voorgedaan. Als eerste zal kort het huidige juridische kader worden 

beschreven. Het voorstel van de staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie om een downloadverbod in te voeren zal hierna worden 

geanalyseerd. In het verlengde hiervan stelt dit artikel de vraag wat 

men kan doen om deze variant van downloaden tegen te gaan en 

of een dergelijk verbod wel noodzakelijk is. Wanneer dit het geval 

is, dient de vraag gesteld te worden welke aanpak effectief is of 

kan zijn. Beleidsmakers dienen hierbij rekening te houden met de 

beschikbare wetenschappelijke inzichten. Afgesloten zal worden 

met de vraag of het in stand houden en de handhaving van de 

huidige vorm van auteursrechten nodig zijn. Er bestaan immers 

andere mogelijkheden die beter aansluiten bij de verdere groei van 

de gedigitaliseerde samenleving.

De focus van deze bijdrage zal liggen op de digitale piraterij van 

muziek en films. De digitale piraterij van software blijft grotendeels 

buiten beschouwing. Deze vorm van downloaden bevindt zich 

namelijk binnen een ander juridisch kader.

Ten aanzien van muziek en films zal blijken dat zowel de rechter als 

de wetgever dit soort gedrag tot op heden toestaat wanneer het gaat 

om enkele exemplaren, die bedoeld zijn voor thuisgebruik. Dit is de 

zogeheten thuiskopie‑exceptie (art. 16b Auteurswet). Dit is anders 

wanneer het software betreft, waarvoor deze exceptie niet geldt 

(art. 45n Auteurswet). Zodoende heeft het huidige downloaddebat 

hier geen directe betrekking op, daar er in wezen al een verbod 

bestaat. Ook is de achterliggende problematiek ten aanzien van het 

downloaden van software anders. Zeker in ontwikkelingslanden 

geldt dat de oorzaak van digitale piraterij een prijs probleem is: de 

legale software is voor velen simpelweg onbetaalbaar (zie Karaga‑

nis, 2011).

Een bespreking van deze verschillende nuances zou de doelstelling 

van deze bijdrage voorbijgaan. Dit artikel beoogt niet een kant te 

kiezen binnen het downloaddebat, maar wenst enkel een helder 

overzicht te creëren van de ontwikkelingen op het terrein van 

muziek en film downloaden.
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Enkele actuele ontwikkelingen

Ten eerste dienen de ontwikkelingen binnen de technologische 

kant van de huidige downloadpraktijk te worden geschetst. In een 

eerder in Justitiële verkenningen verschenen artikel over de positie 

van auteursrechten in de digitale omgeving lag de nadruk op peer‑

to‑peer (P2P)‑programma’s, zoals KaZaa, Napster, Morpheus en 

dergelijke (Alberdingk Thijm, 2004). Die programma’s waren des‑

tijds de populairste methode om snel en eenvoudig te downloaden. 

Inmiddels wordt voornamelijk gebruik gemaakt van zogeheten 

‘torrents’, hoewel andere methoden zoals FTP‑servers (FTP = 

File Transfer Protocol) ook nog steeds in zwang zijn. Om gebruik 

te kunnen maken van torrents dient men eerst een zogeheten 

torrent-search engine te gebruiken, waarmee men kan zoeken naar 

bestanden. Ook dient men een specifieke torrent-client te gebrui‑

ken. Het downloaden wordt versneld door het bestand in stukken 

te knippen, de ‘bits’. Via het torrent‑systeem kan een gebruiker 

(de leecher) tegelijk meerdere bits van verschillende uploaders (de 

seeders of peers) downloaden. Wanneer een bestand geheel gedown‑

load is, worden gebruikers van de torrent-client aangemoedigd om 

het bestand zelf te uploaden. Deze karakteristieken maken dat een 

bestand snel gedownload en verspreid kan worden. Het is echter 

noodzakelijk dat de gebruiker een website kent waarmee gezocht 

kan worden naar deze ‘torrents’.

Een dergelijke website is de zeer bekende – maar alom controver‑

siële – The Pirate Bay ‑site. De eigenaars en oprichters zijn in Zweden 

– het land van herkomst – strafrechtelijk veroordeeld.1 In Neder‑

land is deze site al herhaaldelijk gesommeerd om haar website 

ontoegankelijk te maken voor het Nederlands publiek.2 Ondanks 

deze verboden bleef de website echter online en toegankelijk voor 

Nederlandse bezoekers. Zeer recent heeft de Rechtbank Den Haag 

internetproviders Ziggo en XS4ALL bevolen om de toegang van hun 

abonnees tot ‘The Pirate Bay’ te blokkeren. Deze blokkade vindt 

haar oorsprong in het feit dat verschillende eerdere uitspraken geen 

effect hebben gehad op de toegankelijkheid van deze website. Ook 

is volgens de rechter bewezen dat een deel van de abonnees van 

1 Stockholm District Court, B 13301-06, 17 april 2009: www.ifpi.org/content/library/
Pirate-Bay-verdict-English-translation.pdf.

2 Rb. Amsterdam 16 juni 2009, LJN BN1626.
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Ziggo en XS4ALL inbreuk maakt op auteursrechten. Deze inbreuk 

is mede het gevolg van het feit dat deze abonnees ook bestanden 

uploaden.3 Het uploaden van muziek en films is niet toegestaan 

volgens Nederlands recht.4 Zowel Ziggo als XS4ALL is tegen dit von‑

nis in hoger beroep gegaan. De blokkade dient uiterlijk op 1 februari 

2012 in te gaan. Of deze blokkade uiteindelijk effectief zal zijn, moet 

nog blijken. Op het moment van schrijven zijn er al verschillende 

mogelijkheden om deze website (en andere) te bezoeken, ondanks 

de blokkade. Afgewacht dient te worden of de blokkade zich ook zal 

uitstrekken tot andere internetproviders.

Uit bovenstaande problematiek met betrekking tot The Pirate Bay 

vloeit de vraag voort wat de huidige juridische status van down‑

loaden uit illegale bron is. Ten eerste kent Nederland een zogeheten 

‘thuiskopie‑exceptie’ (art. 16b en 16c Auteursrecht). Dit betekent 

dat het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal 

toegestaan is, zolang het voor thuisgebruik bestemd is en er geen 

sprake is van een commercieel oogmerk. Deze exceptie geldt alleen 

voor muziek en films. Uit deze bepalingen valt af te leiden dat voor 

individuele gebruikers, wanneer het muziek of films betreft, er geen 

sprake is van ‘illegaal’ downloaden, tenzij dit met een commercieel 

oogmerk gebeurt en op grote schaal. Dit is zelfs niet het geval wan‑

neer de bestanden uit illegale bron worden verkregen.

Deze hoofdbepaling is door de rechter genuanceerd. Zo oordeelde 

de Rechtbank Den Haag in 2008 dat het maken van een privékopie 

van illegaal materiaal (uit een illegale bron) een illegale handeling 

is. Deze gedragingen vallen, volgens de rechtbank, dus niet onder 

de werkingssfeer van artikel 16b Auteurswet.5 In 2010 bepaalde het 

Hof Den Haag in dezelfde zaak dat het downloaden uit illegale bron 

niet illegaal is en hiermee werd weer naar de bestaande hoofdlijn 

teruggekeerd.6

Op internationaal verdragsrechtelijk vlak bestaat regelgeving die 

zich richt op digitale auteursrechtelijke inbreuken.7 Recent heeft 

het zogeheten ‘Anti‑Counterfeiting Trade Agreement’ (ACTA) aardig 

3 Rb. Den Haag 11 januari 2012, LJN BV0549.
4 Hof Den Haag 15 november 2010, LJN BO3980.
5 Rb. Den Haag 25 juni 2008, LJN BD5690.
6 Hof Den Haag 15 november 2010, LJN BO3980; Hof Den Haag 15 november 2010, LJN 

BO3982.
7 Bijvoorbeeld het TRIPS-verdrag van de WHO en de zogeheten ‘Copyright Directive’ van 

de EU.
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wat stof doen opwaaien.8 Dit verdrag richt zich mede op inbreuken 

op auteursrechten binnen het digitale domein. De handhaving van 

intellectueel eigendom in dit domein neemt een centrale plaats in. 

Het inzetten van civiele of strafrechtelijke sancties moet mogelijk 

worden gemaakt, óók ten aanzien van digitale auteursrechten‑

schendingen. Ook is er een rol weggelegd voor de ISP’s (Internet 

Service Providers). De verdragspartijen kunnen een ISP bevelen om 

informatie aan de rechthouder te verstrekken. In deze informatie is 

de identiteit van een individu gekoppeld aan de account waarmee 

de inbreuk bewerkstelligd is. Hierdoor kunnen de intellectuele 

eigendomsrechten worden beschermd of gehandhaafd.

Nieuwe antipiracy-wetten in de Verenigde Staten

Een eveneens controversiële ontwikkeling vindt momenteel plaats 

in de Verenigde Staten, waar de Stop Online Piracy Act (SOPA) en 

de Protect IP Act (PIPA) ontwikkeld worden. Het bereik van deze 

wetten is omvangrijk; niet alleen richten deze wetten zich op de 

traditionele dimensies van auteursrechtelijke inbreuken, maar 

ook op illegaal downloaden en het illegaal streamen van auteurs‑

rechtelijk beschermde goederen. Dergelijk gedrag wordt in de SOPA 

en PIPA gecriminaliseerd. Websites die inbreuk op auteursrechtelijk 

beschermde goederen mogelijk maken of ondersteunen, kunnen 

worden afgesloten. Hierbij valt te denken aan een website zoals 

YouTube.

Zowel het ACTA‑verdrag als de SOPA/PIPA‑wetgeving ligt onder 

vuur. Tegenstanders van het ACTA‑verdrag stellen dat een aantal 

mensenrechten, zoals gewaarborgd in het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (EVRM), geschonden wordt door dit verdrag. Vooral de 

vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy en het recht op 

een eerlijk proces komen in het geding. Daar private partijen een 

centrale positie innemen binnen dit kader, bestaat de vrees dat het 

beschermen van de auteursrechten niet wordt afgewogen tegen het 

mensenrechtelijke kader.

Tegenstanders van de SOPA/PIPA‑wetgeving vrezen dat de doel‑

stellingen van deze wet leiden tot een vergaande censuur van het 

8 Anti-Counterfeiting Trade Agreement, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/
may/tradoc_147937.pdf.
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internet. Ook bestaat er de vrees dat de innovatie van de digitale 

samenleving op deze wijze wordt beperkt. De vrees tot censuur is 

zodanig groot dat websites zoals Wikipedia 24 uur op zwart zijn 

gegaan, bij wijze van protest.9

Er zijn verschillende visies ten aanzien van ‘illegaal’ downloaden. 

De Nederlandse rechter vult deze positie zo in dat downloaden, ook 

vanuit een illegale bron, in beginsel niet illegaal is. Hier biedt de 

toepasselijke regelgeving vanuit Europa, de Copyright Directive, 

ook de ruimte voor. Anderzijds bestaan er andere juridische kaders, 

zoals het ACTA en de SOPA/PIPA‑wetgeving, die juist op een andere 

ontwikkeling wijzen; een steeds verdergaande stigmatisering en 

vervolging van downloaders. In de Verenigde Staten zijn in het ver‑

leden al eerder individuele downloaders aangepakt (Bhattacharjee 

e.a., 2006).

Deze tegengestelde zienswijzen zijn het resultaat van de ver‑

schillende belangen die spelen binnen het debat. De betrokken 

industrieën ervaren dat zij getroffen worden in hun belangen. 

Zij menen gebaat te zijn bij een afname van downloads uit illegale 

bron. Het treffen van (juridische) maatregelen om dit gedrag tegen 

te gaan wordt door deze industrieën als instrument gezien. Tegelij‑

kertijd dient het vrije karakter van het internet, evenals de privacy 

van de gebruikers daarvan, gewaarborgd te worden. Verschillende 

voorvechters van (online)privacy, zoals Bits of Freedom, verdedigen 

deze belangen. Het criminaliseren van downloaden of streamen en 

het delen van gebruikersinformatie tussen ISP’s en de rechthouders 

staan haaks op de bescherming van privacy en de bescherming 

van internetgebruikers. Overheden, evenals de rechterlijke macht, 

zoeken naar een balans tussen deze tegengestelde belangen.

Het downloadverbod‑debat

Binnen het hierboven geschetste juridische kader doet zich momen‑

teel in Nederland het zogeheten ‘downloadverbod‑debat’ voor. 

De oorsprong van dit debat is terug te leiden tot de Speerpuntenbrief 

Auteursrecht 20©20. Deze brief heeft (mede) betrekking op het 

onrechtmatig verklaren van het downloaden uit evident illegale 

9 www.nu.nl/internet/2716797/wikipedia-gaat-24-uur-zwart.html.
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bron.10 Zodoende zou downloaden uit evident illegale bron niet lan‑

ger onder de thuiskopie‑exceptie vallen. Tevens wordt gezocht naar 

een handhavingskader waar een balans gevonden kan worden tus‑

sen de bescherming van de rechthebbenden en een open internet. 

Een civielrechtelijke benadering staat hierbij centraal, waarbij de 

rechthebbenden over adequate middelen beschikken om hun rech‑

ten en belangen te beschermen.

De handhaving richt zich voornamelijk op commerciële websites 

en diensten die de onrechtmatige uitwisseling faciliteren en komt 

primair te liggen bij de rechthebbenden zelf. Gesteld wordt dat de 

handhaving zich niet zal richten op consumenten die op beperkte 

schaal bestanden up‑ en downloaden.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, ver‑

onderstelt dat het vervolgen van ‘kleinschalige’ downloaders niet 

effectief zal zijn en rechtsongelijkheid creëert. In het verlengde 

hiervan kunnen persoonsgegevens alleen worden afgegeven aan de 

rechthebbenden als de rechter heeft vastgesteld dat het een persoon 

betreft die zich schuldig maakt aan grootschalige auteursrechten‑

inbreuken en alternatieven geen soelaas bieden. Ten slotte worden 

de rechthebbenden opgeroepen om het legale aanbod te verbeteren, 

door bijvoorbeeld gebruik te maken van digitale modellen, zoals 

het legaal streamen van muziek. Te denken valt aan diensten zoals 

iTunes, Spotify en Steam.

Bovenstaande handhavingsvoorstellen zijn aan kritiek onderhevig. 

Een aantal aspecten is onduidelijk. Wat moet bijvoorbeeld worden 

begrepen onder ‘evident illegale bron’? Is het voor consumenten vol‑

doende duidelijk wanneer een download afkomstig is uit een derge‑

lijke bron? Een ander onduidelijk aspect is wanneer er sprake is van 

‘beperkte schaal’ of ‘grootschalige schaal’ van up‑ en downloaden. 

En zelfs als er een vaste norm wordt gesteld, is deze dan voldoende 

flexibel om het snel veranderende digitale veld bij te houden?

Deze vage normen doen de rechtszekerheid van de consumenten 

geen goed. Daarnaast is de handhaving van dit downloadverbod 

in feite neergelegd bij de rechthebbenden zelf. Het is de vraag of 

dit met het oog op de bescherming van de consumenten geen 

10 De drie overige voorstellen hebben betrekking op het vergroten van het vertrouwen 
in het auteursrecht en auteursrechtorganisaties, het versterken van de contractuele 
positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars en het steunen van Europese digitali-
seringsprojecten.
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 overheidstaak zou moeten zijn. In de Tweede Kamer is dit aspect 

niet door alle partijen als positief ontvangen.11

Ook geeft de politiek aan dat een downloadverbod een inbreuk is 

op de vrijheid van het internet, de vrijheid van meningsuiting en 

de privacy van de gebruikers van het internet. Daarnaast wordt 

gewezen op de mogelijkheid dat een dergelijk verbod de innovatie 

kan beperken. Vice versa steunt de industrie het downloadverbod 

wel. Er is een gerede kans dat het downloadverbod – eventueel 

in  uitgeklede vorm – verder zal worden ontwikkeld, ondanks de 

politieke bezwaren.

Enkele wetenschappelijke inzichten

Het downloadverbod is gegrond op de aanname dat de strafbaar‑

stelling van downloaden enerzijds en het vergroten of verbeteren 

van het legale aanbod anderzijds leiden tot een afname van illegaal 

downloaden. Ook is de veronderstelling dat de legale aankopen dan 

zouden toenemen. En tot slot is het verbod gegrond op de aanname 

dat de betrokken markten (financieel) gehinderd worden door de 

kosteloze uitwisseling van bestanden.

De vraag is echter of deze aannamen worden gestaafd door sociaal‑

wetenschappelijke inzichten. Deze paragraaf gaat daar nader op in.

Ten eerste wordt de vraag gesteld of de betrokken industrieën en 

branches inderdaad geschaad worden in hun belangen, en of er 

een causale relatie is te vinden tussen teruglopende verkoopcijfers 

en illegaal downloadgedrag. Immers, het feit dat deze verkopen 

teruglopen, hoeft niet direct gerelateerd te zijn aan het downloaden 

uit illegale bron.

Er is geen eenduidigheid over de effecten van digitale piraterij. 

De rechthebbenden schetsen in sommige gevallen vrij sombere 

scenario’s. Zo geeft de Business Software Alliance aan dat in 2010 

wereldwijd de waarde van illegale software rond de US$ 58 miljard 

lag (BSA/IDC, 2011). Andere branchegenoten schetsen eveneens een 

negatief beeld. Afgaande op deze cijfers ontstaat het beeld dat ille‑

gale downloads de betrokken branches aanzienlijk veel geld kosten. 

Echter, bij deze cijfers kunnen vraagtekens worden geplaatst. Het is 

niet altijd duidelijk hoe deze organisaties aan de cijfers komen, 

11 Kamerstukken II 2011/12, 29 838, nr. 30.
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waardoor de gegevens niet goed getoetst kunnen worden (Mattel‑

art, 2009). In bepaalde gevallen veronderstellen deze organisaties 

in hun berekening dat ieder persoon die een illegale kopie heeft 

gedownload, dit normaal gesproken zou hebben gekocht. Dit is een 

assumptie die niet gestaafd wordt in de realiteit (Lu, 2009). Tegelij‑

kertijd verkrijgen artiesten tegenwoordig veel van hun inkomsten 

uit andere bronnen dan de verkoop van cd’s en dvd’s, zoals concer‑

ten, merchandising, en dergelijke (Huygen e.a., 2009).

Dat downloaden uit illegale bron resulteert in een afname van 

legale verkopen kan ook niet zonder meer worden gesteld. Sommige 

onderzoekers, zoals Zentner (2006), suggereren dat downloaden 

uit illegale bron aanzienlijke gevolgen heeft voor de betrokken 

industrieën. Wu en Sukoco (2007) geven tegelijkertijd aan dat 

slechts 2,1% van de totale afname in muziekverkoopcijfers het 

gevolg is van downloads uit illegale bron. Binnen Nederland wordt 

geschat dat 4,7 miljoen Nederlanders uit illegale bron downloaden. 

Ook wordt aangegeven dat illegale downloaders bijna evenveel 

muziek en films kopen als personen die dit niet doen en daarnaast 

zelfs meer videogames kopen (Huygen e.a., 2009). Uit deze en andere 

data12 valt op te maken dat het niet eenvoudig is om aan te tonen 

dat het downloaden uit illegale bron schadelijk is voor de economie. 

Meerdere onder zoeken binnen dit kader wijzen op tegengestelde 

resultaten.

Vanuit de overheid bestaat de behoefte om illegaal downloaden 

verder terug te dringen. Wanneer de keuze voor het in te zetten 

instrument of interventie wordt gemaakt, dienen beleidsmakers 

een zorgvuldige afweging te maken om zowel de belangen van de 

rechthebbenden als die van de internetgebruikers te beschermen. 

Het simpelweg uitvaardigen van een verbod garandeert immers niet 

dat dit verbod ook effectief is.

Enkele empirische studies geven zicht op de effectiviteit van 

maatregelen gericht op illegaal downloaden. Binnen het kader van 

het downloadverbod is het de vraag of het verbieden van down‑

loaden uit illegale bron en de handhaving daarvan effectief kunnen 

zijn. Problematisch is dat ook hier de data niet eenduidig zijn. Een 

juridische interventie is niet in elke situatie effectief. Al‑Rafee en 

12 De bespreking van al deze literatuur gaat het bereik van deze bijdrage te boven. Vgl. 
Liebowitz, 2008; Bender en Wang, 2009; Waldfogel, 2010; Oblerholzer-Gee en Strumpf, 
2007.
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Rouibah (2010) demonstreren dat een juridische interventie en de 

handhaving daarvan niet leiden tot een significante verandering in 

de intentie van de respondenten ten aanzien van hun download‑

gedrag. Eerder vonden d’Astous e.a. (2005) ook al dat het vervolgen 

van individuele downloaders geen tot weinig effect sorteert. Sinha 

en Mandel (2008) demonstreren dat de juridische stappen die in de 

Verenigde Staten zijn ondernomen door de rechthebbenden tegen 

individuele downloaders, slechts in beperkte mate effectief zijn bij 

het verminderen van downloadgedrag. Dit is een gegeven dat door 

Bhattacharjee e.a. (2006) al eerder werd aangetoond. Chiang en 

Assane (2007) wijzen op een soortgelijk effect, hoewel zij vaststelden 

dat het noodzakelijk is dat er voldoende legale alternatieven zijn die 

producten tegen lagere prijzen aanbieden dan in eerste instantie 

beschikbaar. Als laatste wijzen Maffioletti e.a. (2004) op het feit dat 

een afname in illegale downloads niet gelijkstaat aan een toename 

van legale aankopen, hetgeen meer recentelijk ook is aangetoond 

door Jeong en Lee (2010). Uit gerelateerd onderzoek blijkt bovendien 

dat een andere marketingstrategie, door bijvoorbeeld het legale 

aanbod te vergroten of een lagere prijs te vragen, wel effectief kan 

zijn (Chui e.a., 2008) om consumenten deel te laten nemen aan de 

legale markt.

Uit de beschreven empirische onderzoeken blijkt dat het verre van 

zeker is dat een downloadverbod, gehandhaafd via civiele of straf‑

rechtelijke weg, het gewenste effect zal sorteren.

De onzekerheid voor wat betreft de effectiviteit van deze maat‑

regelen neemt verder toe daar geen van deze studies voldoet aan de 

methodologische vereisten die voortkomen uit de Maryland Scien‑

tific Methods Scale (MSMS) en de Campbell Collaboration. Binnen 

het kader van digital piracy zijn zodoende geen studies beschikbaar 

waarbij gebruikt gemaakt wordt van gedegen (quasi‑)experimenteel 

onderzoek. Uitspraken over de effectiviteit van een download‑

verbod of andere maatregelen dienen dus met enige voorzichtigheid 

te worden gedaan. Empirisch onderzoek, waarbij wél gebruik wordt 

gemaakt van (quasi‑)experimenteel onderzoek, is om die reden 

noodzakelijk.

Maar waarom heeft een downloadverbod niet per se een afname 

van illegale downloads ten gevolge?

Een tweetal mechanismen is hierbij belangrijk. Het enkel instel‑

len van een (download)verbod is niet afdoende om te garanderen 
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dat dit verbod ook effectief is; daarnaast is noodzakelijk dat er een 

aanzienlijke kans is op detectie, vervolging en bestraffing, oftewel 

de pakkans. Dit geldt ook ten aanzien van civiele maatregelen. Het is 

de vraag of deze pakkans voldoende hoog is of vergroot kan worden 

binnen de digitale omgeving. Tevens moeten internetgebruikers 

zich bewust zijn van de aanwezigheid van dit verbod.

Een tweede mechanisme dat hier een rol speelt, heeft betrekking 

op de gedachte: ‘you cannot compete with free’. Ongeacht hoe groot 

het legale aanbod is en ongeacht het prijskaartje dat bij dit aanbod 

hoort, is het illegale aanbod altijd goedkoper.

Deze mechanismen maken het zeer lastig om via de weg van een 

downloadverbod illegaal downloadgedrag te veranderen.

Conclusie: een herziening van auteursrecht?

Geconcludeerd kan worden dat een downloadverbod, als het er al 

komt, zeker geen ‘silver bullet’ zal zijn binnen het kader van deze 

discussie. Dit leidt tot de vraag of het huidige auteursrecht nog wel 

past binnen het digitale kader waarmee men dagelijks in aanraking 

komt.

Alternatieve mogelijkheden zijn bijvoorbeeld creative commons, 

waarbij het gebruik van open content wordt gestimuleerd. Dit 

model kan worden betiteld als zijnde ‘rechten op maat’, waarbij de 

rechthebbende kan aangeven dat zijn werk voor een bepaald doel 

verspreid mag worden. Hierbij valt te denken aan muzikanten die 

eigen muziek op hun website gratis aanbieden. Dit systeem biedt 

voldoende mogelijkheden om de rechten van de makers te bescher‑

men. Dit lost de problematiek omtrent de mogelijk gemiste inkom‑

sten van rechthebbenden niet op, maar maakt het wel mogelijk 

om flexibeler en minder krampachtig om te gaan met (digitale) 

auteursrechten.

Andere alternatieven bestaan ook. Zo werd in de Tweede Kamer 

betoogd om het bestaande stelsel van heffingen (op dvd’s, cd’s en 

dergelijke) uit te breiden, bijvoorbeeld naar harde schijven en mp3‑

spelers. Ook de mogelijkheid om voor een vast bedrag per maand 

te kunnen downloaden, een ‘download‑abonnement’ of dit zelfs 

uit te breiden naar (een beperkte schaal van) uploaden, is geopperd 

(Alberdingk‑Thijm, 2011).
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Al met al kan worden gesteld dat het terrein van de auteursrechten 

momenteel behoorlijk in beweging is. Een downloadverbod zal, los 

van de juridische bezwaren, waarschijnlijk niet de gewenste effec‑

ten sorteren. Het is belangrijk dat aanvullend empirisch onderzoek 

wordt gedaan naar dergelijke verboden om de effectiviteit en de 

omstandigheden waarin zij effectief zijn nader te bestuderen. Tege‑

lijkertijd zal kritisch moeten worden gekeken naar het auteursrecht 

zoals dit nu van toepassing is op de Nederlandse situatie. Mogelijk 

kan een flexibeler stelsel beter omgaan met de uitdagingen die 

voortvloeien uit de digitale omgeving. Zoals Neelie Kroes, Europees 

Commissaris voor de Digitale Agenda, het in een recente toespraak 

verwoordde:

‘Legally, we want a well-understood and enforceable framework. Morally, we 

want dignity, recognition and a stimulating environment for creators. Economi-

cally, we want financial reward so that artists can benefit from their hard work 

and be incentivised to create more.’ (Kroes, 2011)

De overheid zal in de toekomst een balans moeten vinden tussen de 

tegengestelde belangen die spelen in het kader van de auteursrech‑

ten. Wetenschappelijke inzichten kunnen helpen bij het vinden van 

deze balans.
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Slachtofferschap van 
identiteitsfraude

Een studie naar aard, omvang, risicofactoren en nasleep

J. van Wilsem*

Identiteitsfraude is een delict waarbij de dader persoonsinformatie 

van iemand anders gebruikt, veelal voor financieel gewin. Hoewel 

het zeer in de belangstelling staat, is het geen nieuw delict: in de 

computerloze samenleving verrichtten identiteitsfraudeurs hun 

werk bijvoorbeeld via dumpster diving, het doorzoeken van afval 

op zoek naar persoonsinformatie. In het digitale tijdperk zijn de 

mogelijkheden voor identiteitsfraude echter flink toegenomen. 

Financiële transacties worden steeds meer online afgehandeld. 

Daarnaast is het via internet makkelijker geworden om achter per‑

soonsinformatie te komen. Computergebruikers laten zelf allerlei 

identiteitssporen na op internet of de informatie wordt hun afhan‑

dig gemaakt, via online‑’babbeltrucs’ (social engineering). Ook 

wordt persoonsinformatie door bedrijven en overheids organisaties 

opgeslagen in grootschalige databases, die door hackers kan wor‑

den achterhaald. Een recent voorbeeld was de cyberaanval op 

Sony half april 2011, waarbij de klantgegevens van meer dan 70 

miljoen Playstation‑gebruikers werden bemachtigd. Het is ver‑

volgens relatief eenvoudig om voor deze klanten na te gaan of hun 

gebruikersnaam en password overeenkomen met die van hun 

bankrekening. Ook bij een laag succespercentage kan dat voor de 

identiteitsfraudeur dan aanzienlijke ‘winst’ opleveren. Door de toe‑

genomen beschikbaarheid van persoonsinformatie is de gemiddelde 

waarde van een identiteit toegenomen en er zijn dan ook aanwijzin‑

gen dat identiteitsfraude steeds vaker voorkomt (Benson, 2009).

Hoewel ik me hier concentreer op identiteitsfraude waarbij het 

slachtoffer financieel verlies lijdt, zijn er ook andere vormen. Zo 

is het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand een overtreding wordt 

aangerekend die hij of zij niet gepleegd heeft, doordat de dader diens 

* Dr. Johan van Wilsem is als universitair hoofddocent Criminologie verbonden aan de 
Universiteit Leiden.
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persoonsinformatie heeft opgegeven of een auto met een vervalst 

kentekenbewijs bestuurt. Verder zijn er ook vormen van identi‑

teitsfraude waarbij het ‘slachtoffer’ de fraude vrijwillig ondergaat. 

Het gaat dan om zogenoemde katvangers die tegen betaling hun 

persoonsinformatie beschikbaar stellen. Dergelijke constructies 

worden bijvoorbeeld gebruikt bij het omzeilen van voertuigenbelas‑

ting. Tot slot vindt een opvallende vorm van vrijwillige identiteits‑

fraude plaats in gevangenissen, doordat niet altijd de veroordeelde 

maar een plaatsvervanger de straf uitzit. Biometrische technieken 

worden tegenwoordig ingezet om deze vorm van fraude tegen te 

gaan.

Wetenschappelijk onderzoek naar identiteitsfraude is tot dusver 

relatief beperkt. In deze bijdrage richt ik me op datgene wat er tot nu 

toe al wel over bekend is en ga daarbij in op een aantal facetten van 

(onvrijwillige) identiteitsfraude. Hoe vindt zij plaats? Hoe vaak komt 

zij voor? Wat zijn de risicofactoren? Hoeveel schade levert zij op? Wat 

is de nasleep voor de slachtoffers? Tot slot probeer ik uiteen te zetten 

wat mijns inziens interessante paden voor vervolgonderzoek zijn.

Modus operandi

Het in handen krijgen van persoonsinformatie is de eerste stap in 

de fraude en wordt identiteitsdiefstal genoemd. De volgende stap, 

de identiteitsfraude zelf, vindt plaats zodra de gestolen identiteit 

wordt aangewend voor financieel gewin, zoals via een banktrans‑

actie. Maar hoe komt persoonsinformatie in handen van fraudeurs? 

Een eerste variant is skimmen, waarbij tijdens een pintransactie 

de elektronische gegevens van de bankpas worden uitgelezen, 

zodat er door de fraudeurs een kopie van kan worden gemaakt. In 

combinatie met de pincode (die bijvoorbeeld via een in de winkel 

opgehangen minicamera wordt geobserveerd) kunnen vervol‑

gens betalingen met de gekopieerde bankpas worden verricht. 

Een andere variant verloopt via zogenoemde spyware, waarbij een 

computer gehackt wordt en er voor de gebruiker onzichtbare soft‑

ware geïnstalleerd wordt. Daarmee kunnen wachtwoorden worden 

achterhaald en actieve computersessies (zoals een banktransactie) 

worden ‘afgekeken’. Zoals al vermeld kunnen niet alleen privécom‑

puters worden gehackt, maar ook databases van organisaties, met 

ook hier het risico op identiteitsfraude, maar dan op grotere schaal. 
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Ook wordt gewaarschuwd voor het vermelden van persoonsinfor‑

matie op sociale netwerksites als Facebook en MySpace (Gross e.a., 

2005). Aan de hand hiervan zou, in combinatie met aanvullende 

persoonsinformatie, identiteitsfraude worden gefaciliteerd. De twee 

laatstgenoemde varianten zijn phishing en pharming. Bij phishing 

nodigen fraudeurs de computergebruiker uit om persoonlijke gege‑

vens door te geven, bijvoorbeeld via een nepmail van de bank of 

een onlinevragenlijst. Bij pharming wordt een legitiem webadres 

(bijvoorbeeld van een bank) gekaapt. Onwetende gebruikers worden 

dan omgeleid naar een nagebootste website en geven daar vervol‑

gens inloggegevens prijs.

Omvang identiteitsfraude

Om te schatten hoe vaak identiteitsfraude voorkomt, zijn er tot dus‑

ver twee typen bronnen beschikbaar voor onderzoekers:  registraties 

van officiële klachten en gegevens uit slachtofferenquêtes. 

Voorbeelden van de klachtenregistraties zijn de rapportages van het 

Internet Crime Complaint Center (Verenigde Staten) en het Centraal 

Meldpunt Identiteitsfraude (Nederland). Slachtofferenquêtes waar‑

bij respondenten naar ervaringen met identiteitsfraude is gevraagd, 

zijn de National Crime Victimization Survey, de Identity Theft 

Survey van de Federal Trade Commission (beide Verenigde Staten), 

de British Crime Survey (Verenigd Koninkrijk) en het LISS panel 

(Nederland).

Beide typen bronnen hebben hun voor‑ en nadelen. De klachten‑

registraties bevatten alleen incidenten waarvoor slachtoffers zich 

gemeld hebben bij een officiële instantie. Zodoende is hierbij niet 

alleen sprake van een dark number, maar zijn deze registraties ook 

selectief: waarschijnlijk zijn de ernstige incidenten oververtegen‑

woordigd. Tegelijkertijd is een sterk punt aan deze registraties juist 

dat ze inzicht verschaffen in de ernstiger gevallen van identiteits‑

fraude. Aangezien het daarbij gaat om relatief zeldzame gebeurte‑

nissen, slagen slachtofferenquêtes onder de algemene bevolking 

er namelijk niet optimaal in juist deze gevallen te includeren. 

Op hun beurt is een voordeel van slachtofferenquêtes dat ze het, bij 

een representatieve steekproef, mogelijk maken om tot een goede 

omvangschatting te komen. Een ander belangrijk voordeel is dat 

ook informatie wordt vergaard over niet‑slachtoffers, waardoor 
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het mogelijk is om risicofactoren voor identiteitsfraude in kaart te 

brengen.

De klachtenregistraties uit de Verenigde Staten laten zien dat 

van de in 2010 binnengekomen 300.000 klachten het in 10% van 

de gevallen ging om een geval van identiteitsfraude (Internet 

Crime Complaint Center, 2011). Voor Nederland heeft het Centraal 

Meldpunt Identiteitsfraude alleen over 2009 gepubliceerd, toen er 

241 fraudemeldingen binnenkwamen (CMI, 2009). De Amerikaanse 

slachtofferenquête NCVS schat met gegevens uit 2008 (N=56.840) 

dat 5% van de burgers van 16 jaar en ouder in een periode van twee 

jaar slachtoffer van identiteitsfraude is geweest (Langton en Planty, 

2010). Hierbij werd een onderverdeling gemaakt in een aantal typen 

slachtofferschap: afschrijvingen van de huidige (bestaande) bank‑ 

of creditcardrekening van het slachtoffer (3,5%), nieuwe bank‑ of 

creditcardrekening geopend op naam van het slachtoffer (0,5%) en 

persoonsinformatie gebruikt voor overige frauduleuze doeleinden, 

zoals in naam van het slachtoffer een overtreding begaan, medische 

zorg opvragen of een hypotheek openen (0,2%). Gegevens uit het 

Nederlandse LISS panel uit 2010 (N = ±5.500) laten zien dat naar 

schatting 3,7% de afgelopen twee jaar heeft meegemaakt dat er ten 

onrechte een bedrag van zijn of haar bankrekening werd afgeschre‑

ven (Van Wilsem, 2011). Hoewel deze percentages aangeven dat het 

op jaarbasis om relatief kleine groepen gaat, is het probleem niet 

onaanzienlijk. De schattingen zijn dat het in de Verenigde Staten 

gaat om een groep van ruim 11,5 miljoen mensen die in een periode 

van twee jaar een vorm van identiteitsfraude heeft meegemaakt 

(volgens de cijfers uit het NCVS), en voor Nederland om ruim 

400.000 mensen van wie in eenzelfde periode onterecht geld van de 

rekening is afgeschreven (volgens cijfers uit het LISS panel).

Risicofactoren

De meeste informatie omtrent risicogroepen en ‑factoren is afkom‑

stig uit de Amerikaanse NCVS en FTC survey. Een consistente 

bevinding uit deze twee surveys is dat huishoudens met hogere 

inkomens meer risico lopen om slachtoffer van identiteitsfraude 

te worden (Anderson, 2006; Langton en Planty, 2010). Uit de NCVS 

blijkt daarnaast dat deze hogere risico’s vooral bestaan voor identi‑

teitsfraude met een bestaande bankrekening. Man‑vrouwverschillen 
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en leeftijdsverschillen werden niet in deze studies gevonden. 

Een beperking van deze studies is dat via demografische kenmerken 

weinig bekend wordt over de precieze mechanismen die eraan ten 

grondslag liggen.

Criminologische theorieën bieden daar echter wel mogelijkheden 

voor. Zo zijn vanuit de routine‑activiteitentheorie (Cohen en Felson, 

1979) verwachtingen te formuleren onder welke omstandigheden de 

kans op slachtofferschap verhoogd is. Hoewel de theorie in alge‑

mene zin veronderstelt dat meer criminaliteit plaatsvindt naarmate 

meer gemotiveerde daders en geschikte doelwitten elkaar treffen in 

omstandigheden met geringe sociale controle, laat zij de motivatie 

van daders ongemoeid en richt zij zich met name op omstandig‑

heden die het tweede en derde element bepalen (geschiktheid 

doelwit en bescherming vanuit omgeving). Felson en Clarke (1998) 

vatten de factoren die deze elementen bepalen samen via het acro‑

niem VIVA: Value, Inertia, Visibility en Accessibility.

Van deze vier factoren lijkt Inertia (gebonden aan vaste plek) het 

minst relevant te zijn voor identiteitsfraude; bij materiële goederen 

is de verwijderbaarheid van het goed inderdaad een relevant crite‑

rium bij doelwitselectie (en een reden waarom bijvoorbeeld allerlei 

nieuwe draagbare technologie, zoals iPods en laptops, zo diefstal‑

gevoelig is), maar voor informatie geldt dit nauwelijks, hoogstens als 

het om buitengewoon omvangrijke databases gaat. De andere drie 

factoren zijn wel toepasbaar op slachtofferschap van identiteits‑

fraude. Value als selectiecriterium impliceert dat doelwitten worden 

gekozen waarmee een zo groot mogelijk gewin kan plaatsvinden; 

een mogelijke reden waarom hogere inkomens zwaarder worden 

getroffen (Langton en Planty, 2010). Visibility verschilt aanzienlijk 

tussen doelwitten. De een vermeldt allerlei persoonsgegevens op 

sociale netwerksites en is zeer actief aanwezig in discussiefora, 

terwijl dat voor de ander niet geldt. Informatie die dit oplevert, kan 

door identiteitsfraudeurs worden aangewend, zeker gezien nieuwe 

mogelijkheden tot automatisering van deze informatievergaring, 

in plaats van handmatig (Bilge e.a., 2009). Voor identiteitsfraude via 

skimmen is zichtbaarheid ook van wezenlijk belang, want een cruci‑

ale schakel hierbij is dat tijdens de transactie de ingetoetste pincode 

geobserveerd kan worden. Hoe openlijker men dit doet, des te groter 

het risico op identiteitsfraude. Er zijn tot nu toe geen empirische 

studies verricht waarin de invloed van zichtbaarheid op slachtoffer‑

schap van identiteitsfraude is onderzocht. Een uitzondering betreft 
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een Nederlands onderzoek onder studenten en scholieren naar 

onterechte bankafschrijvingen (Van Wilsem e.a., 2010). Het risico 

daarop bleek groter naarmate men meer persoonlijke informatie op 

zijn of haar sociale netwerksite had vermeld. Vooral het vermelden 

van achternaam en telefoonnummer bleek daarbij risicoverhogend, 

ook als rekening werd gehouden met andere doelwitkenmerken. Ten 

slotte zijn er verschillen tussen doelwitten in accessibility, gezien 

verschillen in genomen beschermingsmaatregelen (firewall en 

dergelijke) en blootstelling aan fraudeurs via online bankieren en 

winkelen. Ook hier blijkt uit de studie van Van Wilsem e.a. (2010) 

dat het risico op onterechte bankafschrijvingen inderdaad hoger is 

naarmate men meer online aankopen doet. En uit een Australische 

studie van Hutchings en Hayes (2009) komt naar voren dat pogingen 

tot phishing – via frauduleuze e‑mails waarin om persoonsgegevens 

wordt gevraagd – vaker voorkomen onder mensen die het internet 

veel gebruiken en hun bankzaken vaak online regelen.

Schade en vervolgacties

De financiële schade waarmee identiteitsfraude gepaard gaat, kan 

worden onderverdeeld in een bruto‑ en nettobedrag. De bruto‑

schade betreft het bedrag dat het slachtoffer in eerste instantie kwijt 

is bij constatering van de fraude. Bij de nettoschade (out-of-pocket 

losses) gaat het om het bedrag dat slachtoffers definitief kwijt zijn en 

dat niet door de bank of een andere instantie vergoed wordt. Omdat 

met name banken de kosten op zich nemen bij schadevergoeding 

wordt bij identiteitsfraude ook wel gesproken over dual victimi-

zation: ook organisaties worden er de dupe van. Daarnaast wordt 

de gemiddelde cliënt echter ook benadeeld, omdat de kosten voor 

schadevergoeding en preventie van identiteitsfraude uiteindelijk op 

hem worden verhaald. De meest recente Amerikaanse gegevens uit 

de slachtofferenquête NCVS wijzen uit dat de mediaan voor bruto‑

schade ligt bij $ 400 bij onterechte afschrijvingen van een bestaande 

rekening. Voor de nettoschade ligt dat bedrag op $ 300 (Langton en 

Planty, 2010).

Naast financiële schade kan identiteitsfraude voor sommige 

slachtoffers ook psychische gevolgen hebben. Volgens het Identity 

Theft Resource Center (2009) heeft een substantieel aandeel van de 

slachtoffers last van emotionele problemen, verminderd vertrou‑
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wen in anderen en gevoelens van machteloosheid als gevolg van 

het incident. Dit komt niet alleen door de identiteitsdiefstal zelf, 

maar  dikwijls ook door het feit dat het moeilijk is om de persoons‑

verwisseling recht te zetten. Daardoor wordt het slachtoffer soms 

opgezadeld met ingrijpende langetermijngevolgen, zoals ontzeggen 

van kredietwaardigheid (en dus van toegang tot een hypotheek, 

creditcard of lening), maar ook met herhaalde stigmatisering door 

instanties waarbij men als wanbetaler te boek staat (zie bijvoorbeeld 

Van der Meulen, 2006). Slachtoffers voelen zich daardoor weggezet 

als guilty until proven innocent. Niettemin moet hierbij worden 

aangetekend dat dit gaat om personen die een officiële klacht heb‑

ben ingediend over identiteitsfraude en het hier dus waarschijnlijk 

om de ernstiger gevallen gaat. De Amerikaanse slachtofferenquête 

NCVS geeft aan dat slachtoffers van onterechte bankafschrijvingen 

in 5% van de gevallen met relatieproblemen te maken krijgen en dat 

17% door het incident ernstig van slag is geweest (Langton en Planty, 

2010).

In onderzoek naar slachtofferschap wordt vaak ook stilgestaan bij 

de vraag of het slachtoffer het delict heeft aangegeven bij de politie 

(Goudriaan, 2006). Tussen delicten verschilt deze bereidwillig‑

heid aanzienlijk, met lage percentages voor bijvoorbeeld geweld 

en hoge percentages voor inbraak. Identiteitsfraude behoort tot de 

lage scoorders, gezien de resultaten uit de NCVS. Die geven aan dat 

13% van de slachtoffers van wie de bankrekening is geplunderd het 

delict bij de politie heeft aangegeven (Langton en Planty, 2010). Uit 

de Nederlandse LISS paneldata komt een vergelijkbaar percentage 

naar voren: 11% (Van Wilsem, 2011). Deze percentages geven aan dat 

politieregistraties geen goede afspiegeling bieden van de omvang 

van identiteitsfraude. In tegenstelling tot de politie nemen veel 

slachtoffers wel contact op met hun bank of het bedrijf dat hun 

creditcardrekening beheert: 69% in de Verenigde Staten en 67% in 

Nederland (Langton en Planty, 2010; Van Wilsem, 2011). Tot op 

heden is schadevergoeding door de bank niet afhankelijk van het 

feit of men het delict heeft gemeld bij de politie.

Toekomstig onderzoek

In het onderzoek naar identiteitsfraude zijn verschillende paden 

interessant om te bewandelen. Allereerst is het Nederlands onder‑
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zoek op dit gebied zo goed als afwezig. De LISS panelgegevens 

en de binnenkort te verschijnen Nationale Slachtofferenquête 

Cybercrime bieden hiervoor nieuwe mogelijkheden. Naast de 

schatting van de omvang en ontwikkeling van het probleem is het 

detecteren van risicofactoren een eerste onderzoeksprioriteit. Ook 

internationaal gezien is het onderzoek hierover nog maar nauwe‑

lijks op gang gekomen. Naast de eerdergenoemde aansluiting bij de 

routine‑activiteitentheorie – via het relateren van uiteenlopende 

onlineactiviteiten aan identiteitsfraude – lijkt de zelfcontrole‑

theorie voor dit doel in potentie veelbelovend. Hoewel Gottfredson 

en Hirschi (1990) deze theorie oorspronkelijk ontwikkelden om 

daderschap en de samenhang met ongewenste uitkomsten als 

middelengebruik mee te verklaren, blijkt steeds meer dat lage zelf‑

controle ook eerder leidt tot slachtofferschap van uiteenlopende 

delicten, zoals geweld (Schreck, 1999) en oplichting (Holtfreter e.a. 

2008; Van Wilsem, 2010). Deels heeft dit te maken met een proces 

van selectie; degenen met lage zelfcontrole stellen zich via riskante 

activiteiten vaker bloot aan daders. Maar ook binnen risicosituaties 

reageren zij mogelijk impulsiever en zijn zij minder gericht op toe‑

komstige gevolgen van hun gedrag, waardoor zij met een verhoogd 

risico te maken hebben (Van Wilsem, 2010). Een voorbeeld waarbij 

dit op identiteitsfraude kan worden toegepast: tijdens blootstelling 

via internetgebruik gaan mensen met lage zelfcontrole mogelijk 

eerder in op verzoeken om aan een enquête mee te doen waarvoor 

persoonsgegevens moeten worden ingevuld.

Verder is het interessant om via longitudinaal onderzoek na te gaan 

in hoeverre verandering in onlinegedrag gepaard gaat met wijzigin‑

gen in risico’s op slachtofferschap, zoals deelname aan onlinefora, 

hoeveelheid informatie op sociale netwerksites en gerichte preven‑

tieactiviteiten (installatie van een firewall, regelmatig veranderen 

van passwords, enzovoort). De resultaten hieromtrent kunnen een 

indicatie geven in hoeverre identiteitsfraudeurs zich door dergelijke 

maatregelen laten afschrikken.

Aanvullend onderzoek naar kenmerken van het incident en de 

nasleep ervan voor slachtoffers mag eveneens niet ontbreken. Tot 

op heden heeft veel onderzoek hiernaar een univariaat karakter: 

er wordt geconstateerd hoe vaak iets voorkomt. Dat is weliswaar 

interessant, maar roept natuurlijk tegelijkertijd om meer. Bijvoor‑

beeld: is de hoogte van de brutoschade afhankelijk van slacht‑

offerkenmerken, zoals de internetactiviteiten van het doelwit? 
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Welke factoren beïnvloeden de beslissing van het slachtoffer om 

aangifte te doen bij de politie, de bank of een andere partij? Is 

bijvoorbeeld de geleden schade daarvoor doorslaggevend of spelen 

ook andere zaken mee? En in hoeverre dragen die stappen bij aan 

vergoeding van de financiële schade?

Identiteitsfraude heeft in de huidige maatschappij een grote vlucht 

kunnen nemen, als gevolg van veranderende technologie. Het is 

daarom van belang om een systematisch overzicht te blijven creëren 

van de manier waarop steeds nieuw aandienende veranderingen 

– en de wijze waarop zij door consumenten worden gebruikt – ook 

weer nieuwe criminele gelegenheden scheppen. Naast boven‑

genoemde voorstellen voor slachtoffergeoriënteerd onderzoek is het 

daarom ook van belang dadergeoriënteerd onderzoek uit te voeren 

hoe zij deze technologie precies gebruiken bij het uitvoeren van 

identiteitsfraude. Enquêtes met aangehouden verdachten voor dit 

delict zijn een eerste stap om dit terrein te ontginnen.

Gezien de belangrijke rol die zij kunnen spelen bij identiteitsfraude 

en de preventie daarvan is het ten slotte van belang om onder‑

zoek op te starten bij corporate actors, zoals banken en andere 

bedrijven. Welke maatregelen nemen zij en wat laten ze na? En 

wat zijn de gevolgen daarvan? Evenals bij individueel preventief 

gedrag is er geen gepubliceerd materiaal wat de evidence base is 

voor de effectiviteit van zulke maatregelen. Via uiteenlopende 

standaardprocedures is er in potentie van alles te verbeteren, zoals 

het trainen van werknemers in identiteitsverificatie, het beperken 

van werknemertoegang tot databases met persoonsinformatie en 

het gebruik van identificatienummers bij creditcards – ingevoerd 

in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland, maar niet algemeen in 

de Verenigde Staten (Newman, 2009). De overheid zou hierin een 

belangrijke rol kunnen spelen door van bedrijven te eisen dat zij  

maatregelen nemen die afdoende veiligheid tegen identiteitsfraude 

bieden. Tegelijkertijd is door het grensoverschrijdende karakter van 

identiteitsfraude – daders kunnen vanuit een vergelegen land hun 

identiteitsfraude uitvoeren, of vanuit meerdere landen – een pro‑
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bleem om dergelijke publieke 

maatregelen voor verschillende 

landen te coördineren (Van der 

Meulen en Koops, 2011).
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De rol van internet bij 
fraudedelicten

Internetfraudeurs en klassieke fraudeurs vergeleken

E.R. Leukfeldt en W. Ph. Stol*

Geregeld doen Nederlanders aankopen online. Er is op websites 

zoals Marktplaats.nl, Speuders.nl en Ebay.nl een levendige handel 

tussen particulieren. Marktplaats.nl, op dit moment de grootste 

onlinehandelssite in Nederland, heeft meer dan 6,5 miljoen adver-

tenties, 277.000 nieuwe advertenties per dag en 6,1 miljoen unieke 

bezoekers.1 De Nederlandse Thuiswinkel Markt Monitor geeft 

informatie over aankopen bij webwinkels. De onlineconsumen-

tenbestedingen zijn in 2010 uitgekomen op meer dan € 8 miljard. 

‘In 2009 zijn bijna 53,5 miljoen bestellingen geplaatst, een toename 

van 24% in vergelijking met 2008’ en ‘Het gemiddeld bestede bedrag 

is in 2009 gestegen met 13% naar € 737’ (Blauw Research, 2010).

Waar zoveel geld omgaat, zijn ook criminelen actief. Onderzoek naar 

het geregistreerde werkaanbod van de Nederlandse politie inzake 

cybercrime laat zien dat e-fraude de meest voorkomende vorm van 

cybercrime is waarvan burgers aangifte doen (Domenie e.a., 2009). 

De helft van de aangiftes van een delict met een cybercomponent is 

e-fraude, de andere helft is verdeeld over verschillende cybercrimes, 

zoals hacken, stalking, illegale handel en de verspreiding van kin-

derpornografisch materiaal. Ook slachtofferonderzoek laat zien dat 

e-fraude vaak voorkomt. Uit onderzoek naar slachtofferschap van 

onlineoplichting blijkt dat 2,5% van de Nederlandse burgers in een 

periode van twaalf maanden daar slachtoffer van is geworden (Van 

Wilsem, 2010). Ter vergelijk: 2,2% werd slachtoffer van bedreiging, 

1,3% van inbraak en 1,5% van seksuele delicten (CBS, 2010). Alleen 

fietsendiefstal komt vaker voor, daar werd 5,4% slachtoffer van.

* Rutger Leukfeldt, MSc is onderzoeker bij het lectoraat Cybersafety van NHL Hoge-
school en de Politieacademie. Tevens is hij als onderzoeker gedetacheerd aan de 
Open Universiteit. Prof. dr. Wouter Stol is lector Cybersafety aan NHL Hogeschool en 
de  Politieacademie en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit. 
Dit  artikel is gebaseerd op het onderzoek dat Leukfeldt en Stol (2011) uitvoerden in 
opdracht van het Programma Aanpak Cybercrime.

1 http://statisch.marktplaats.nl/html/about_us.html. Laatst geraadpleegd op 9 januari 
2012 om 15.00 uur.
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Internet brengt aldus niet alleen voordelen, maar ook nadelen met 

zich mee. Met de komst van internet hebben criminelen nieuwe 

mogelijkheden gekregen om slachtoffers te maken. Onbekend is of 

deze nieuwe (varianten van) criminaliteit wordt (worden) gepleegd 

door een nieuw type criminelen, of dat het gaat om mensen die zich 

voorheen ook al met criminaliteit bezighielden en nu hun scala 

aan criminele activiteiten hebben uitgebreid. Internet is immers 

een belangrijke nieuwe component binnen de modus operandi. 

De vraag is wat de gevolgen hiervan zijn. Zorgt deze nieuwe com‑

ponent bijvoorbeeld voor een nieuwe groep daders of slachtoffers? 

En als er veranderingen zijn, wat betekent dit dan voor politie en 

justitie?

Uit de literatuur weten we dat internet ten opzichte van de fysieke 

wereld enkele unieke kenmerken heeft: (1) barrières van tijd en 

ruimte verdwijnen, (2) het bereik ten opzichte van potentiële 

slachtoffers is groot (tegen minimale investering), (3) criminelen 

genieten een zekere vorm van (gepercipieerde) anonimiteit2 en 

(4) activiteiten kunnen relatief gemakkelijk en veelvuldig worden 

herhaald waardoor zelfs kleine opbrengsten per delict tot grote win‑

sten kunnen leiden (SVMP, 1999; Van Amersfoort e.a., 2002). Door 

deze unieke kenmerken is de context waarin delicten via internet 

gepleegd worden anders dan in de fysieke wereld. Hierdoor is het 

mogelijk dat een andere groep mensen delicten pleegt.

Het vergelijken van daders die offline delicten plegen met daders 

die eenzelfde soort delict plegen maar dan in digitale vorm, is het 

uitgangspunt van ons onderzoek. De vraag is of cybercriminelen 

andere kenmerken hebben dan klassieke criminelen. We kunnen 

niet alle vormen van cybercrime opnemen, daarvoor is de lijst met 

cybercrimes te lang (zie bijvoorbeeld Van der Hulst en Neve, 2008). 

Omdat e‑fraude tussen burgers onderling de meest voorkomende 

vorm van cybercrime is en deze vorm van criminaliteit een grote 

groep mensen raakt, namen we dat delict als studieobject.

In de volgende paragraaf van dit artikel komt de methodische 

verantwoording aan bod. Hier beschrijven we het doel van onder‑

2 We spreken niet toevallig over ‘gepercipieerde anonimiteit’. Of mensen online nu wer-
kelijk anoniemer zijn dan offline en of zij online werkelijk minder te vrezen hebben van 
toezicht dan offline is op deze plaats niet van overwegend belang. Hier is het aloude 
Thomas-theorema van toepassing, dat luidt: ‘If men define situations as real, they are 
real in their consequences’ (Merton, 1968). Met andere woorden: als mensen menen 
dat zij anoniem zijn en als zij menen dat er op hen geen toezicht wordt gehouden, dan 
gedragen zij zich vervolgens alsof dat zo is.
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havig onderzoek, de gebruikte onderzoeksmethoden en de beper‑

kingen. In de paragraaf daarna onderbouwen we de keuze voor de 

specifieke vorm van fraude die onderwerp van dit onderzoek is: 

ongeorganiseerde horizontale fraude. In de daaropvolgende para‑

graaf vergelijken we de persoonskenmerken, sociaaleconomische 

kenmerken en antecedenten van e‑fraudeurs met die van klassieke 

fraudeurs. De slotparagraaf bevat conclusies en consequenties voor 

de beroepspraktijk.

Methodische verantwoording

Het doel van ons onderzoek was het bieden van inzicht in de plegers 

van e‑fraude. Vertrekpunt daarbij is dat internet ervoor zorgt dat 

een nieuwe groep mensen crimineel gedrag vertoont. Op basis van 

criminologische theorie in combinatie met de unieke kenmerken 

van internet verwachten we dat de drempel om via internet fraude 

te plegen lager is dan in de ‘echte’ wereld.3 Dit onderzoek gaat aldus 

om de vraag of mensen vanwege internet nu wel of niet over de 

drempel stappen naar het plegen van criminaliteit. We verwachten 

dat er significante verschillen zijn tussen daders van e‑fraude en van 

klassieke fraude. We vergeleken daarom de persoonskenmerken, 

sociaaleconomische kenmerken en antecedenten van e‑fraudeurs 

en klassieke fraudeurs.

Het onderzoek is gestart met een literatuurstudie om inzicht te krij‑

gen in definities, de aard van de delicten en de verschijnings vormen. 

Via (online)mediatheken (bijvoorbeeld ScienceDirect, Oxford 

University Press E‑Journals en Sage Journals Online) is gezocht naar 

publicaties over het onderwerp.

Om e‑fraudeurs en klassieke fraudeurs te kunnen vergelijken 

hebben we gebruik gemaakt van informatie uit politiesystemen. 

Het onderzoek is gestart in 2010 en we hebben daarom informatie 

uit de jaren 2005‑2009. Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd in 

samenwerking met het korps Zuid‑Holland Zuid. In het toenmalige 

basisprocessensysteem (BPS) is met behulp van sleutelwoorden 

3 Voor het theoretische model dat daaraan ten grondslag ligt, verwijzen we naar Leuk-
feldt en Stol (2011).
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gezocht naar dossiers over fraudeurs.4 De dossiers die op deze 

manier werden geselecteerd, zijn door de onderzoeker doorgelezen 

om te bepalen of het daadwerkelijk om een fraudedossier ging. 

Op deze manier vonden we 216 unieke personen die als verdachte 

waren gekenmerkt in e‑fraudezaken. Voor verdere analyse hadden 

we in ieder geval informatie over de voor‑ en achternaam en geboor‑

tedatum van de verdachte nodig (bijvoorbeeld om in HKS5 naar 

antecedenten te zoeken). Van 170 individuen vonden we genoeg 

informatie voor verdere analyse. We troffen meer dossiers met klas‑

sieke fraude aan dan met e‑fraude (in de jaren 2005‑2009). Derhalve 

hebben we verdachten uit de klassieke fraudezaken geselecteerd 

met een steekproef over de maanden januari, maart, mei, augustus 

en november. In totaal selecteerden we 239 unieke verdachten uit 

klassieke fraudezaken. Van 226 van deze verdachten hadden we 

genoeg informatie voor verdere analyse.

Een beperking van ons dossieronderzoek is dat we alleen  gegevens 

hebben van verdachten die in politieregistratiesystemen voor‑

komen. Het onderzoek betreft geregistreerde criminaliteit, 

 onbekend is of dit een representatief beeld geeft van ‘de’ daders van 

(e‑)fraude. Op het gebied van cybercrime zijn ons geen schattingen 

bekend van het dark number.

Afbakening: een keuze voor fraudezaken

Fraude is een containerbegrip waarachter talloze gedragingen 

schuilgaan. Fraude definiëren we in dit onderzoek als bedrog met 

als oogmerk het behalen van financieel gewin. De kern van bedrog 

is dat je iemand misleidt. Dit bedrog kan bestaan uit het gebruik van 

een valse naam of hoedanigheid, listige kunstgrepen (zoals het val‑

selijk opmaken van documenten of dragers van identiteitsgegevens 

of het gebruik van een valse sleutel) of een samenweefsel van ver‑

dichtsels. We richten ons op ongeorganiseerde horizontale fraude. 

We zullen deze keuze hierna beargumenteren.

4 In dit systeem worden alle activiteiten, van aangifte tot verhoor en ‘vrije opmerkingen’, 
van agenten bijgehouden.

5 Het HKS (HerKenningsdienstSysteem) is een landelijk registratiesysteem dat door de 
politie wordt gebruikt om aangiften en dadergegevens te registreren. 

JV_01_12.indd   111 20-2-2012   12:30:16



112 Justitiële verkenningen, jrg. 38, nr. 1, 2012  Veiligheid in cyberspace

Op basis van het doel van de fraude zijn twee hoofdcategorieën 

te onderscheiden: verticale fraude en horizontale fraude. In de 

eerste categorie vallen fraudes die gericht zijn op de overheid. In de 

tweede categorie vallen fraudes tussen private partijen (burgers 

en ondernemingen). Eerder onderzoek naar e‑fraude op basis van 

politie dossiers laat zien dat wat betreft geregistreerde e‑fraudes 

bij de politie het altijd gaat om horizontale fraude (Leukfeldt e.a., 

2010). Als we het over e‑fraude hebben, dan hebben we het dus over 

horizontale fraude.

Een tweede belangrijk onderscheid dat gemaakt kan worden, is of er 

wel of niet sprake is van georganiseerde criminaliteit. Fraudes kun‑

nen worden gepleegd door georganiseerde criminele groeperingen 

of door min of meer alleen opererende criminelen. Een argument 

om te kiezen voor ongeorganiseerde criminaliteit is dat georgani‑

seerde criminaliteit niet iets is voor beginnende criminelen. We 

weten uit onderzoek naar criminele carrières in de georganiseerde 

misdaad (Kleemans en De Poot, 2007) dat bepaalde criminaliteit, 

zoals eenvoudige vermogenscriminaliteit, in principe voor ieder‑

een toegankelijk is, maar dat het bij georganiseerde criminaliteit 

aanzienlijk ingewikkelder ligt: sociale relaties en transnationale 

contacten zijn van belang om toegang te krijgen tot leveranciers 

en afnemers. Dergelijke delicten zijn logistiek gezien aanmerkelijk 

complexer dan commune criminaliteit, waardoor het zoeken en 

vinden van mededaders een belangrijk punt is; vanwege de grote 

financiële risico’s is vertrouwen van belang en het opbouwen van 

dergelijke relaties kost tijd. De stap van het niet plegen van delicten 

naar georganiseerde misdaad is aldus groot. Meer voor de hand 

liggend is dat mensen die voor het eerst fraudedelicten plegen 

individueel opererende daders zijn die zich met relatief kleine 

oplichtingen bezighouden. Dit onderzoek gaat om de vraag of men‑

sen vanwege internet nu wel of niet over de drempel stappen naar 

het plegen van criminaliteit. We richten ons daarom op individuele 

oplichters.

Om een vergelijking te kunnen maken tussen e‑fraudeurs en klas‑

sieke fraudeurs zoeken we ook wat de klassieke fraude betreft naar 

ongeorganiseerde horizontale fraudes. Verschil tussen de twee 

groepen is dat de e‑fraudeurs gebruik maken van internet voor het 

plegen van het delict, terwijl de klassieke fraudeurs dat niet doen.

Wat e‑fraudezaken betreft vonden we voornamelijk zaken betref‑

fende bedrog bij koop en verkoop via advertentie‑ en veilingsites 
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of nepwebwinkels. Wat klassieke fraude betreft vonden we vooral 

zaken waarbij oplichters langs de deur gingen om mensen op te 

lichten, bijvoorbeeld iemand die zich voordeed als de glazenwasser 

en geld kwam innen, nepcollectanten of jongeren die zich in een 

verzorgingstehuis voordeden als kleinkind van bewoners (die niet 

meer helemaal bij de tijd waren) en zo geld loskregen.

Kenmerken van internetfraudeurs en klassieke fraudeurs 
 vergeleken

Persoonskenmerken

Als eerste bekeken we het geslacht van de fraudeurs. De verdeling 

van mannen en vrouwen is bij de e‑fraudeurs en klassieke fraudeurs 

gelijk, ongeveer driekwart van de verdachten is van het mannelijk 

geslacht. Verder bepaalden we de leeftijd van de fraudeurs. De 

e‑fraudeurs zijn tussen de 13 en 58 jaar oud en de klassieke frau‑

deurs tussen de 13 en 69. Er is een verband tussen soort fraudeur en 

leeftijd: e‑fraudeurs zijn gemiddeld genomen significant jonger dan 

klassieke fraudeurs (tabel 1). De gemiddelde leeftijd van de e‑frau‑

deur in onze dossiers is 27,5 en die van de klassieke fraudeur 33,1, 

een verschil van vijf tot zes jaar. Per leeftijdscategorie is te zien dat, 

vergeleken met klassieke fraudeurs, veel van de e‑fraudeurs vallen 

in de leeftijdscategorie 12‑17 en 18‑24, en weinig in de leeftijds‑

categorie 35‑44 en 45‑54.

Tabel 1 Leeftijd van de (e‑)fraudeurs

E‑fraudeurs (n=170) Klassieke fraudeurs (n=226)
n % n %

12-17 19 11,2* 11 4,9

18-24 67 39,4* 55 24,3

25-34 44 25,9 60 26,5

35-44 27 15,9* 59 26,1

45-54 9 5,3* 30 13,3

55-64 4 2,3 10 4,4

65+ 0 0,0 1 0,4

Totaal 170 100,0 226 100,0**

* Significant verschil tussen e-fraudeurs en klassieke fraudeurs (p<0,05; z-score voor 
proporties).

** Afronding naar boven van 99,9 procent
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Sociaaleconomische kenmerken6

We keken naar de samenstelling van de huishoudens van de ver‑

dachten. We zien hier significante verschillen (p<0,05, Pearson 

Chi‑Square voor de hele verdeling, Fisher Exact per categorie). Tabel 

2 laat zien dat de e‑fraudeur minder vaak onderdeel uitmaakt van 

een paar met kinderen. De overige categorieën verschillen niet sig‑

nificant van elkaar.

Mogelijk speelt hier leeftijd een verklarende rol. De e‑fraudeurs 

bleken immers gemiddeld jonger te zijn dan klassieke fraudeurs. 

Als we toetsen of het onderdeel uitmaken van een paar met kinderen 

samenhangt met leeftijd, dan blijkt dit het geval (p<0,05, Pearson 

Chi‑Square). Dat e‑fraudeurs minder vaak onderdeel uitmaken van 

een paar met kinderen, kan dus worden begrepen op grond van hun 

(lagere) leeftijd.

Tabel 2 Samenstelling huishouden verdachten

E‑fraudeur (n=91) Klassieke frau deur 

(n=104)
 n % n %

Eenpersoonshuishouden 23 25,3 29 27,9

Paar 13 14,3 9 8,7

Paar met kinderen 22 24,2* 41 39,4

Eenoudergezin 19 20,9 18 17,3

Overig meerpersoons-

huishouden

7 7,7 4 3,8

Bevolking in inrichtingen, 

tehuizen enz.

7 7,7 3 2,9

Totaal 91 100** 104 100

*  Verschil met klassieke fraudeurs (p<0,05, Fisher Exact).
**  Afronding naar beneden van 100,1 procent

6 Om zicht te krijgen op de sociaaleconomische kenmerken van de individuele verdach-
ten zijn op basis van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS per verdachte 
de sociaaleconomische kenmerken bepaald. Het SSB is een niet voor iedereen 
toegankelijk stelsel van koppelbare registers en enquêtes die onderling op elkaar zijn 
afgestemd. Langs deze weg konden we meer dan veertig registers raadplegen, bijvoor-
beeld gegevens van het UWV en de Belastingdienst. We leverden een bestand aan met 
e-fraudeurs en klassieke fraudeurs. Medewerkers van het CBS koppelden vervolgens 
SSB-gegevens aan de verdachten.
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Al met al wijzen de bevindingen erop dat e‑fraudeurs ten opzichte 

van klassieke fraudeurs niet meer of minder sociaal geïsoleerd zijn 

(dat zou mogelijk het geval zijn wanneer er verschillen bestaan in de 

categorieën eenpersoonshuishouden, eenoudergezinnen of wonend 

in inrichting). We moeten ons dus bij de e‑fraudeur niet iemand 

voorstellen die eenzaam zijn tijd achter de computer slijt. Als we het 

percentage eenpersoonshuishoudens nemen en dat vergelijken met 

landelijke cijfers van het CBS (in 2008 bestond 35,5% van de Neder‑

landse huishoudens volgens het CBS uit eenpersoons huishoudens), 

dan zien we dat zowel klassieke fraudeurs als e‑fraudeurs minder 

vaak in een eenpersoonshuishouden leven. Vermoedelijk is dat 

ook weer een leeftijdseffect: van het landelijk gemiddelde maken 

ook alle huishoudens met alleenstaande ouderen deel uit, terwijl 

ouderen (65+) hoegenaamd afwezig zijn in onze steekproef van (e‑)

fraudeurs.

Vervolgens bepaalden we met behulp van de categorie‑indeling die 

het CBS hanteert, tot welke sociaaleconomische groep de ver‑

dachten behoren. Iemand kan werknemer of zelfstandige zijn, een 

uitkering ontvangen, met pensioen zijn of schoolgaand/studerend 

zijn. Er bestaan in dit opzicht geen significante verschillen tussen 

e‑fraudeurs en klassieke fraudeurs. Wel opvallend bij beide groepen 

fraudeurs zijn de hoge percentages verdachten met een bijstands‑

uitkering, 12,3% van alle verdachten heeft zo’n uitkering. In 2008 is 

het percentage Nederlanders met een bijstandsuitkering volgens het 

CBS 2,3%. Eerder vonden Leukfeldt e.a. (2010) dat verdachten van 

e‑fraude ‘beduidend vaker werkloos’ zijn dan gemiddeld: 58,1% voor 

e‑fraudeurs tegen 3,9% voor de Nederlandse bevolking. Een en 

ander wijst er niet geheel verrassend op dat aan fraude economische 

motieven ten grondslag liggen. We vinden op dat punt geen verschil 

tussen e‑fraudeurs en klassieke fraudeurs.

Verder is gekeken naar het inkomen en bezit van verdachten. 

Na correctie voor leeftijd bleken er geen significante verschillen te 

bestaan in de hoogte van het persoonlijke inkomen van e‑fraudeurs 

en klassieke fraudeurs (respectievelijk € 12.285,23 en € 18.967,92), 

de gemiddelde WOZ‑waarde van de woningen (respectievelijk 

€ 179.010,75 en € 179.583,51) en het percentage verdachten dat woont 

in een huurwoning (respectievelijk 71 en 60%).

Ten slotte is gekeken naar het opleidingsniveau. Om het 

op leidingsniveau van de verdachten te bepalen keken we naar 

de hoogst behaalde opleiding. Van de e‑fraudeurs van wie we dat 
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weten, valt 80,7% in de categorie laagopgeleid en 1,8% in de catego‑

rie hoogopgeleid. Voor de klassieke fraudeurs is dat 69,6% en 5,4%. 

Deze verschillen zijn niet significant.

Antecedenten

We gingen na of onze verdachten in de HKS‑database7 voorkomen 

en hoeveel en wat voor soort antecedenten zij hebben. Indien de ver‑

dachte ten tijde van zijn dossier in onze analyse niet al voorkwam 

in HKS, spreken we van first offenders. Van de e‑fraudeurs is 44,1% 

een first offender, van de klassieke fraudeurs 45,6%. Dat verschil 

is niet significant. Van de groep met antecedenten bekeken we het 

gemiddelde aantal antecedenten per verdachte. E‑fraudeurs hebben 

gemiddeld 3,3 antecedenten op hun naam staan, klassieke fraudeurs 

hebben er gemiddeld 4,5. Ook dat verschil is niet significant.

Ten slotte is gekeken naar de aard van de antecedenten. Per 

verdachte hebben we vastgesteld wat voor type antecedenten hij 

of zij had op het moment van het delict dat de basis vormt voor het 

dossier in onze analyse (tabel 3). In totaal hebben 95 e‑fraudeurs en 

123 klassieke fraudeurs antecedenten op hun naam staan (respec‑

tievelijk 55,9 en 54,4%). Zowel bij de e‑fraudeurs als bij klassieke 

fraudeurs hebben verdachten vooral antecedenten in de categorie 

‘vermogen zonder geweld’. De verschillen zijn, ook na correctie voor 

leeftijd, niet significant.

7 Het HKS is een landelijk registratiesysteem dat door de politie wordt gebruikt om 
aangiften en dadergegevens te registreren. De antecedenten vroegen we op bij de 
dienst Internationale Politie Informatie (IPOL) van het KLPD. Deze dienst heeft sinds 
1996 de beschikking over een bestand met gegevens uit HKS. Elk jaar vult IPOL deze 
database aan met de personen en antecedenten die in het voorgaande jaar aan HKS 
zijn toegevoegd. In tegenstelling tot het operationele HKS wordt de IPOL-database niet 
geschoond. Het bevat dus in ieder geval alle antecedenten vanaf 1991 (de kortste scho-
ningstermijn is vijf jaar). Dat maakt het mogelijk dat we van oudere personen in ons 
onderzoek hun eerste politiecontacten niet terugvonden. Het gaat dan om personen 
die voor 1979 geboren zijn (er worden alleen antecedenten opgenomen van personen 
van 12 jaar of ouder). De analyses van de antecedenten hebben we daarom ter controle 
ook steeds gedaan over de twee aparte groepen: fraudeurs die voor 1979 zijn geboren 
en fraudeurs die in 1979 of later zijn geboren. We vonden geen verschillen. Zie voor een 
uitgebreide verantwoording Leukfeldt en Stol (2011).
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Tabel 3 Aard van eerdere antecedenten van (e-)fraudeurs

E‑fraudeur (n=170) Klassieke fraudeur 

(n=226)
n % n %

Vermogen ZG 61 35,9 86 38,1

Vernieling 46 27,1 63 27,9

Geweld 45 26,5 56 24,8

Fraude 32 18,8 45 19,9

Vermogen MG 18 10,6 25 11,1

Verkeer 22 12,9 42 18,6

Drugs 11 6,5 30 13,3

Zeden 5 2,9 8 3,5

Overig 28 16,5 37 16,4

Totaal* 95 55,9 123 54,4

ZG = zonder geweld; MG = met geweld
* Het totaal aantal (e)-fraudeurs met antecedenten is minder dan de som van de typen 

delicten omdat een verdachte processen-verbaal in meerdere categorieën kan hebben.

Conclusies

Om te bepalen of de e‑fraudeurs een nieuwe groep criminelen vor‑

men, hebben we gekeken naar persoonskenmerken, antecedenten 

en sociaaleconomische kenmerken van e‑fraudeurs en klassieke 

fraudeurs. We startten het onderzoek met de werkhypothese dat 

internet zou leiden tot een nieuwe groep daders. Deze verwachting 

bleek onjuist. De e‑fraudeurs en klassieke fraudeurs hebben vooral 

veel overeenkomsten: de verdeling tussen mannen en vrouwen, het 

aandeel first offenders, het aantal en type antecedenten. Ook wat 

betreft hun sociaaleconomische kenmerken hebben de groepen 

overeenkomsten. Zo vinden we geen significante verschillen in de 

sociaaleconomische categorie, het opleidingsniveau, de buurten 

waarin fraudeurs wonen, woningbezit, de waarde van de woning 

waarin zij wonen en (na correctie voor leeftijd) huishoudsamen‑

stelling en persoonlijk inkomen. Wel vonden we dat e‑fraudeurs 

gemiddeld genomen vijf tot zes jaar jonger zijn dan klassieke frau‑

deurs (27,5 tegen 33,1 jaar, p<0,05, T‑toets).

Alles met elkaar lijkt het er niet op dat de unieke kenmerken van 

internet ervoor zorgen dat er nu ineens een geheel nieuwe groep 

mensen fraudedelicten pleegt, maar wel dat verdachten die 

e‑fraude delicten plegen dit nu op jongere leeftijd doen omdat zij 
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vanwege internet op jongere leeftijd zichzelf in staat achten (en in 

staat zijn) om met succes zo’n delict te voltooien.

Praktijkrelevantie

Het ziet er niet naar uit dat de politie zich moet gaan oriënteren op 

een geheel nieuwe dadergroep die e‑fraude gaat plegen omdat inter‑

net het plegen van fraude eenvoudiger maakt.

E‑fraudeurs zijn gemiddeld jonger dan klassieke fraudeurs. Door 

internet is de leeftijd waarop delinquente jongeren toekomen aan 

het plegen van fraude significant lager geworden. Dat betekent 

dat een zwaarder beroep zal worden gedaan op de capaciteit van 

de jeugdpolitie. De politie maakt werk van het boven water krij‑

gen van e‑fraudezaken, bijvoorbeeld door de oprichting van het 

Meldpunt internetgerelateerde fraude. Er moet daarom rekening 

mee worden gehouden dat daaruit verhoudingsgewijs veel zaken 

voortkomen die behoren te worden afgedaan binnen de kaders van 

het jeugd strafrecht. Er kan op deze wijze ook meer vraag komen 

naar alternatieve afdoeningen (denk aan Halt). Voorlichting aan 

jongeren omtrent internet en de daaraan verbonden risico’s zal zich 

ook moeten richten op jongeren als (potentiële) dader van internet‑

oplichting. De politie doet er goed aan haar activiteiten aangaande 

internetfraude goed te communiceren aan deze groep potentiële 

daders (preventieve werking) – niet alleen tijdens schoolbezoek 

maar, gezien de doelgroep, vooral ook via nieuwe media.

De extra druk op het jeugdstrafrechtsysteem zal zich mogelijk niet 

beperken tot ‘een beetje extra werk’. Kijken we naar e‑fraude, dan 

hebben we te maken met een verdubbeling van het percentage ver‑

dachten dat valt in de leeftijdsgroep 12‑17 jaar (11,2 versus 4,9%, zie 

tabel 1). Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze verschuiving 

zich ook bij andere delictsoorten voordoet en of deze verschuiving al 

dan niet nog verder doorzet.

Ondanks de verschuiving naar jongere daders is de gemiddelde 

leeftijd van e‑fraudeurs nog steeds 27,5 jaar en gaat het bovendien 

overwegend om ‘oude bekenden’: jonge mannen met in meer dan 

de helft van de gevallen reeds een strafblad. ‘De’ e‑fraudeur is niet 

een persoon die bij wijze van experiment met nieuwe media pas 

één keer iemand voor een laag bedrag heeft opgelicht. De criminele 
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achtergrond van e‑fraudeurs en klassieke fraudeurs heeft – behalve 

de leeftijd – vooral veel overeenkomsten.

Onderzoek naar de intake van cybercrimedelicten laat zien dat 

de politie e‑fraudes (lang) niet altijd serieus neemt (Toutenhoofd‑

Visser e.a., 2009). Aangevers worden bijvoorbeeld weggestuurd met 

de mededeling dat het om een civiele zaak gaat. Ons onderzoek 

laat zien dat e‑fraude werk is van eenzelfde soort criminelen als 

klassieke fraude en net zo serieus dient te worden opgevat. E‑fraude 

is geen uiting van burgers die elkaar niet hebben begrepen bij het 

handelen op internet, het is gewoon ouderwetse criminaliteit in een 

nieuwe omgeving.
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Summaries

The dynamics of cybercrime law in Europe and the Netherlands
B.J. Koops

Because of the special characteristics of the Internet, cybercrime 

inherently crosses national borders and has fewer natural barriers 

than classic cross‑border crime. This triggers the question whether 

criminal law with its traditional national focus is able to combat 

cybercrime. Can legislatures respond to technological change with 

sufficient speed in an internationally aligned approach? This article 

tries to answer this question by mapping the dynamics of cyber‑

crime law, focusing particularly on the interplay between European 

and Dutch legislative initiatives. It shows that the dynamics consist 

of a European framework of minimum standards on major issues, 

with much room for national legislatures to interpret the standards 

and to add initiatives of their own where the European framework 

remains silent. Although this has worked well so far, if cyber‑

crime continues to transform into large‑scale organised crime, 

a step‑change in the dynamics towards more steering European 

approaches may be necessary.

Cybercrime and police; state of affairs in the Netherlands in 2012
W.Ph. Stol, E.R. Leukfeldt and H. Klap

In 2004 the main problem of the Dutch police concerning cyber‑

crime was a lack of knowledge, for example about how to act in 

a digital world, about the character of cybercrime and about the 

effectiveness of measures. The main question in this article is if this 

situation has changed, and if so, how. Although the legislator has 

given the police special powers to fight crime in a digital world, the 

police still struggle with questions about what exactly are the pow‑

ers they have. Although the police have invested in pilot projects 

and in the recruitment of digital experts, knowledge about ‘polic‑

ing a digital society’ is not yet common in the police organisation 

– which is a shortcoming since ‘digital is normal’ in the lives of the 

common people. Although the police established digital aspects in 

police training, digital is not yet a common feature in police edu‑

cation. In sum, although the police in various ways pay attention 
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to digital aspects of policing, digital is not yet a regular part of the 

police organisation, police training and/or everyday police practice.

A safe cyberspace requires new thinking
R. Prins

This article describes the main security threats in cyberspace as 

well as the various types of actors behind these threats. The author 

discusses the reaction of existing and new state security agencies 

towards the new cyber threats. After analyzing the main obstacles 

in tracing cybercriminals he gives some recommendations for a 

more effective strategy against cybercrime.

Cyberwar? What war? More specific: what law?
A.R. Lodder and L.J.M. Boer

This article presents an overview of cyberwar from an international 

law perspective, in particular from the framework of the laws of war. 

It discusses some of the difficulties in applying these laws to cyber‑

attacks, further complicated by the characteristics of the Internet. 

A distinction is made between cyberwar, ‑crime, ‑espionage and 

‑terrorism, and the different fields of law that apply to these distinct 

‘cyberevents’. Next to discussing several historic cyberattacks, the 

question is raised whether cyberwar is merely a hype or whether we 

should be taking this threat seriously. Rather than answering this 

question, the authors feel that the actual threat posed by ‘cyber’ is 

less important than the political and military prominence gained 

by this phenomenon in these past few years. The authors conclude 

by stating that a lot of work has yet to be done to address the issues 

raised by the occurrence of cyberwar.

The leaking of secrets in cyberspace
J.H. Maat

When it comes to cybersecurity usually little attention is payed to 

internal threats, i.e. from within organizations themselves which 

may – intentional or not – breach the confidentiality of digitally 

stored information. When a secret reaches the media, it often gener‑

ates a lot of public attention. Not only because of the content or the 

curiosity‑value of the secret itself, but also because of the – some‑

times shockingly simple – way the secret has been leaked. This 

kind of security breach in particular gives rise to negative publicity, 

which not only impacts the organization which it concerns, but also 
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reflects badly on other peers in the sector, especially in the case of 

breaches that are government‑related. In this article, the author 

explores the issues of the leaking of secrets in ‘cyberspace’ by using 

several examples – such as the WikiLeaks affair – to illustrate the 

effects of ICT developments in the last two to three decades on vul‑

nerabilities in information security. The article then focuses on new 

developments in ‘Alternative Workplace Strategies’ and the related 

use of new technologies in relation to the vulnerabilities in informa‑

tion security. Organizations can reduce the threats by facilitating 

their employees with smart solutions which are also results of new 

technologies.

Sense and nonsense of a download‑ban; actual developments and 
insights in digital piracy
H.B.M. Leeuw

In this contribution, the author explores some of the issues that are 

currently dominant in the debate revolving illegal downloading 

(also known as digital piracy). Four specific issues are addressed. 

Firstly, the legal status of downloading is discussed, followed by 

a brief analysis of a debate currently being held within the Dutch 

parliament dealing with this issue. Of particular interest is the pro‑

posed ‘download‑ban’ which is intended to decrease digital piracy 

and increase legitimate sales. However, as will be demonstrated, 

this proposed ban is not without criticisms. Following this analysis, 

the question is raised what is actually empirically known about 

the impact of illegal downloading on the involved industries, and 

whether proposed measures such as a ‘download‑ban’ can have the 

desired impact. Finally, the role of copyrights in the digital environ‑

ment is explored.

Identity fraud and victimhood; a literature research into nature, 
size, risk factors and aftermath
J. van Wilsem

Identity fraud involves the theft of another person’s identity infor‑

mation (e.g. bank account number and password), mostly for 

purposes of financial gain to the offender. The literature review 

summarizes main results from international and Dutch research 

with respect to the nature, size, risk factors and aftermath of 

identity fraud as well as the consequences for its victims. Though 

scientific research on these phenomena is taking place more and 
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more, much work yet remains to be done. This review ends with sug‑

gestions for future research on identity fraud.

Internet and fraud; a comparison between internet swindlers and 
classic swindlers
E.R. Leukfeldt and W.Ph. Stol

Based on different criminological theories in combination with the 

unique characteristics of the Internet, it is assumed that there are 

significant differences between cyber criminals and traditional 

criminals. This article compares the characteristics of fraudsters 

who use the Internet to execute their scams (e‑fraudsters) and 

fraudsters who do not use the Internet (classic fraudsters). The per‑

sonal characteristics, social economical background and criminal 

careers are compared. The main conclusion is that e‑fraudsters are 

not ‘new’ criminals that only commit crimes because of the per‑

ceived benefits of the Internet. But the use of the Internet does make 

the perceived consequences of committing a fraud offense less 

severe, so offenders who use the Internet will commit fraud offenses 

earlier in life. Internet provides the opportunity for fraudsters to 

commit frauds at a younger age.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad‑

plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken 

op ‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

www.webwereld.nl
Onafhankelijke nieuwssite over ontwikkelingen in de wereld van 

ICT en internet.

www.iusmentis.com/
Website van ICT‑jurist Arnout Engelfriet. Duidelijke uitleg over 

tal van onderwerpen gerelateerd aan ICT en internetrecht. 

Bijvoorbeeld: octrooien, auteursrecht, intellectuele eigendom, data‑

bankrecht, beveiliging, enzovoort.

www.aiv‑advies.nl/ContentSuite/template/aiv/adv/collection.
asp?id=1942&language=NL
Op de website van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken 

is het recent verschenen rapport Digitale oorlogsvoering gratis te 

downloaden.

www.ted.com/talks/ralph_langner_cracking_stuxnet_a_21st_cen‑
tury_cyberweapon.html
Via deze link is een lezing te volgen over de wijze waarop het ‘cyber‑

wapen’ Stuxnet onschadelijk is gemaakt. De onderzoeker legt 

precies uit hoe de code is ontcijferd en wat de mogelijke gevolgen 

waren geweest als het virus niet op tijd was ontdekt en ontmanteld.

www.ccdcoe.org/
Website van het NATO Cooperative Cyber Defence‑centrum in 

Tallinn, van waaruit cyberverdedigingsoefeningen worden opgezet. 

De site biedt toegang tot conferentieverslagen, rapporten en artike‑

len over cyberverdediging.
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www.ncsc.nl/
Website van het recent opgerichte Nationaal Cyber Security 

Centrum. Via de knop trendrapporten is de publicatie 

Cybersecuritybeeld Nederland te downloaden.

www.waarschuwingsdienst.nl
Site van het ministerie van Veiligheid en Justitie over een veilig 

gebruik van computers en internet. Waarschuwingen voor com‑

putervirussen, wormen en beveiligingslekken in software en 

achtergrondinformatie in de vorm van voorlichting en adviezen 

over computerbeveiliging.

www.mijndigitalewereld.nl
Website gericht op een breed publiek met info over een veilig 

gebruik van internet.

www.nederlandveilig.nl/veiliginternetten
Postbus 51‑site met tips voor internetgebruikers om identiteitsdief‑

stal te helpen voorkomen.
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Congresagenda

7 maart  Coffeeshops, het beste van twee kwaden?

9 maart Law in digital era

12‑17 maart Sustainable justice

13‑14 maart Access denied

28 maart Verhoor van kwetsbare personen

4 april Forensische zorg voor mensen met een LVB

4‑6 april Gender/violence international conference

12 april  Netwerkend opsporen

18 april Decentralisatie Jeugdzorg

20‑24 mei  WSV Symposium on victimology

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Coffeeshops, het beste van twee kwaden?
Dit seminar wordt georganiseerd door het Centre for Information 

and Research on Organised Crime (CIROC). Waar vroeger beleids‑

makers enigszins tevreden waren over het gedoogbeleid inzake 

coffeeshops is nu sprake van een revisie daarvan. Coffeeshops 

worden in verband gebracht met georganiseerde criminaliteit en 

overlast voor bewoners. Ook zijn er sterke twijfels over de vermeen‑

de onschuld van cannabis, die gevoed worden door het stijgende 

aantal gebruikers dat zich aanmeldt voor hulpverlening. In het 

debat zien we globaal twee beleidsrichtingen, een die voorstander 

is van repressie en sanering en een waarin gepleit wordt voor klein‑

schalige cannabisverkoop. Diverse sprekers gaan in op thema’s 

als recente beleidsontwikkelingen (Henk van de Bunt, Erasmus 

Universiteit), verkoop en gebruik van cannabis (Bert Bieleman, 

Intraval), cannabisgebruik vanuit volksgezondheidsperspectief 

(Margriet van Laar, Trimbosinstituut), het Rotterdamse model 

(Thaddeüs Muller, Erasmus Universiteit) en de lessen van Venlo, 

Terneuzen en Maastricht (Ben Rovers, BTVO). Tevens is een buiten‑

landse wetenschappelijke expert uitgenodigd die met distantie kijkt 

naar de recente ontwikkelingen in Nederland en deze vergelijkt met 

die in andere landen.

Datum: 7 maart 2012

Locatie: Universiteit Utrecht, Raadzaal, Achter Sint Pieter 200

Informatie en aanmelding: www.ciroc.nl
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Law in digital era
De conferentie richt zich op de fundamentele vraag of wetten moe‑

ten worden aangepast om in het nieuwe tijdperk van cyberspace 

te kunnen functioneren. De dag bestaat uit vijf plenaire sessies, 

waarin beroemde wetenschappers zullen spreken over recht en 

digitalisering in het algemeen, en twee parallelle sessies, waarin 

deskundigen zullen spreken over de impact van digitalisering op 

diverse rechtsgebieden. De conferentie zal worden gehouden in 

het Engels. Keynotesprekers voor de conferentie zijn onder meer 

de hoogleraren Derrick de Kerckhove (Toronto), Johanna Gibson 

(Queen Mary), Saskia Sassen (Columbia), Jon Bing (Oslo) en Willem 

Grosheide (Utrecht). Er zijn geen deelnamekosten.

Datum: 9 maart 2012

Locatie: Universiteit Utrecht, Raadzaal, Achter Sint Pieter 200

Informatie en aanmelding: www.uu.nl/faculty/leg/NL/Actueel/

agenda/Pages/250112ConferentieLegalResearchMasterLawinDigit

alEra.aspx

Sustainable justice
The annual meeting of the Academy of Criminal Justice Sciences 

is dedicated to the issue of Sustainable justice. There are keynote 

speeches on drug policy and sustainable justice, an update of the 

Office of Justice programs, the Inside‑Out Prison Exchange pro‑

gram, Delancey street (a self‑help residential education center 

for former substance abusers and ex‑convicts), on  strengthening 

 science to promote justice and public safety (by John Laub, 

University of Maryland) and on reframing public safety within 

the context of sustainable development (by Eric Cadora, Rutgers 

University).

Datum: 12‑17 maart 2012

Locatie: New York

Informatie en aanmelding: www.acjs.org/

Access denied
Migranten met geen of een precair recht op verblijf worden vaak uit‑

gesloten van formele socialezekerheidsarrangementen in het land 

waar ze wonen en werken. Dit zorgt voor een groeiend aantal juridi‑

sche, praktische en politieke kwesties. Tijdens deze internationale 

conferentie, georganiseerd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

van de Vrije Universiteit, worden deze kwesties geanalyseerd en 
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worden alternatieve benaderingen van sociale bescherming en 

migratie verkend. Tevens worden de resultaten van de Cross‑border 

Welfare‑onderzoeksgroep gepresenteerd. De keynotesprekers zijn 

Ryszard Cholewinski (International Labour Organisation), Kay 

Hailbronner (University of Konstanz) en Loïc Wacquant (Centre de 

sociologie européenne et de science politique, Parijs en University 

of California, Berkeley).

Datum: 13‑14 maart 2012

Locatie: Amsterdam, KNAW, Kloveniersburgwal 29

Informatie en aanmelding: www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/confe‑

renties‑en‑projecten/conference‑access‑denied/index.asp

Verhoor van kwetsbare personen
Deze interactieve studiedag gaat in op signalering van kwets‑

baarheid, bejegening van kwetsbare personen en verschillende 

verhoortechnieken. Soms lijkt er in het contact met een verdachte 

of slachtoffer iets niet te ‘kloppen’: is iemand verward door een inci‑

dent of is er sprake van een psychische stoornis, niet‑aangeboren 

hersenletsel, autisme of een verstandelijke beperking? Kun je 

daarachter komen, en zo ja, hoe? Wat is het risico van het niet tij‑

dig herkennen van kwetsbaarheid, voor de betrokken persoon en 

voor de politie? De diagnose LVB, ASS, NAH of psychisch gestoord 

moet door deskundigen worden gesteld. Het is echter aan politie 

om te bepalen wanneer een advies van een arts of gedragsdes‑

kundige moet worden ingewonnen. Sprekers zijn Xavier Moonen 

(orthopedagoog/GZ‑psycholoog en docent UvA), Riannet Haak 

(Politieacademie), René Vader (Jeugdpolitie Zeeland) en Jannie van 

der Sleen (recherchepsycholoog).

Datum: 28 maart 2012

Locatie: Amsterdam, Aristo

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl/

Forensische zorg voor mensen met een LVB
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meer risico 

om met justitie in aanraking te komen. Problemen ontstaan zodra er 

sprake is van een combinatie met gedragsproblematiek, verslaving 

of een psychiatrische stoornis. Bovendien is iemand met een lichte 

verstandelijke beperking gemakkelijker te beïnvloeden. Op deze bij‑

eenkomst over samenwerking tussen justitie en zorgpartners wordt 

ingegaan op vragen als: hebben we voldoende zicht op de omvang 
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en aard van de problematiek; hoe realiseren we tijdige herkenning 

van een verstandelijke beperking; heeft straffen zin; wat kan de 

strafrechtsketen leren van de gehandicaptenzorg (en andersom); 

welke oplossingen en methoden zijn er voor de zorg en bejegening 

van LVG’ers; voor welke instanties is hierbij een rol weggelegd en 

hoe verbeteren we de samenwerking; en welke initiatieven zijn er 

al en wat kunnen we daarvan leren? Sprekers zijn onder anderen 

Hendrien Kaal (Hogeschool Leiden) en Jelle Idenburg (ministerie 

van VenJ).

Datum: 4 april 2012

Locatie: Amsterdam, Aristo

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl/

Gender/violence international conference
With the maturation of feminist, gay and lesbian and queer theo‑

ries, gender and violence have been inseparable terms in critical 

discourses of all disciplines. Taking a broad spectrum of forms from 

the most obvious versions of domestic violence to more subtle forms 

of intolerance, violence has been a recurrent term in contemporary 

theory and an embarrassingly convenient strategy of gender discri‑

mination in practice. Inevitably tied to issues of race and class, less 

visible forms of violence are even more threatening as they cannot 

be isolated. Far from disturbing everyday life, they constitute com‑

monly acceptable bodies, spaces and politics the gendered nature 

of which often remains invisible. The aim of this interdisciplinary 

conference is to understand and expose the violence involved in the 

very production of bodies, spaces and politics. It will open up the 

question of violence to inspire different trajectories of thinking and 

action towards the production of different bodies, different spaces 

and different politics. In the final analysis this is an ethical project 

inquiring into the possibility of theorizing and acting from a place 

of openness to hearing the voice of the other. Among the speakers 

are Clair Mary Colebrook (University of Pennsylvania) and Evan 

Stark (School of Public Health New Jersey & School of Public Affairs 

and Administration at Rutgers‑Newark).

Datum: 4‑6 april 2012

Locatie: Izmir University of Economics, Turkije

Informatie en aanmelding: http://ekokam.ieu.edu.tr/gv2012/
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Netwerkend opsporen
De cultuur van de klassieke teamaanpak en sturing bij de 

Nederlandse politie past niet meer bij de huidige werkelijkheid. 

Georganiseerde misdaad vindt steeds meer plaats in internationaal 

verband. Instellingen en partijen die criminelen inzetten en nodig 

hebben om hun doel te bereiken, worden niet of nauwelijks bij de 

opsporing betrokken. De effectiviteit komt daardoor onder druk te 

staan en het oplossingspercentage daalt steeds verder. Een radicale 

ommekeer in de strategie van de opsporing is noodzakelijk. Tijdens 

deze praktijkdag zullen sprekers uit zowel de overheids‑ als private 

sfeer laten zien hoe netwerkend opsporen heeft geleid tot een snel‑

lere en efficiëntere aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Datum: 12 april 2012

Locatie: Bunnik, Postillion Hotel

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Decentralisatie Jeugdzorg
Gemeenten staan door de op handen zijnde decentralisatie van 

jeugdzorg voor de uitdaging om de zorg voor jeugd vraaggerich‑

ter en efficiënter in te richten. Welke bewegingsruimte heeft een 

gemeente wettelijk en financieel gezien om een geheel eigen aanbod 

te ontwikkelen? Welke onderdelen van de jeugdzorg kunnen beter 

regionaal worden georganiseerd, en met welke partners? Sprekers 

zijn onder anderen Tom van Yperen (NJi) en Erik Gerritsen (voorzit‑

ter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam).

Datum: 18 april 2012

Locatie: Amsterdam, Aristo

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl

WSV Symposium on victimology
The 14th International Symposium World Society of Victimology is 

dedicated to Justice for victims: Cross-cultural perspectives on con-

flict, trauma and reconciliation. During the symposium renowned 

experts will address the three main themes Victims’ rights, 

Transitional justice and Trauma, resilience and justice in their key‑

notes. Together with academics, researchers, practitioners, policy 

makers, teachers and students from around the world they will exa‑

mine and discuss current and emerging issues in the field.

JV_01_12.indd   131 20-2-2012   12:30:17



132 Justitiële verkenningen, jrg. 38, nr. 1, 2012  Veiligheid in cyberspace

Among the speakers are Kathleen Daly (Griffith University, 

Brisbane), Alex Hinton (Rutgers University, Newark), Rama Mani 

(Oxford University) and Harvey Weinstein (University of California).

Datum: 20‑24 mei 2012

Locatie: Den Haag, World Forum

Informatie en aanmelding: www.14thsymposiumwsv.nl/home/
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WODC: website en rapporten

WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en 

 Justitiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) 

 beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief 

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde 

criminaliteit, Prognoses justitiële ketens);

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures, 

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen 

en opmerkelijk op tv).

De Justitiethesaurus wordt op de website gebruikt voor de 

 standaardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende  terreinen: 

 criminologie, criminaliteitspreventie, veiligheid, delicten/

crimi naliteits vormen, justitiële organisatie, politie, slachtoffers, 

strafrechts pleging, strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, 

vreemde lingen, burgerlijk en administratief recht, staatsrecht en 

internationaal recht. Een geografische thesaurus maakt ook deel uit 
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van de  Justitie‑thesaurus. De digitale versie (pdf) van de Justitie‑

thesaurus is te vinden op de WODC‑website (www.wodc.nl). De 

gedrukte versie is gratis aan te vragen.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑370 69 19

fax: 070‑370 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minvenj.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@ 

minjus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Hieronder zijn de titelbeschrijvingen van de Onderzoek en Beleid‑

rapporten en de rapporten in de serie Cahiers, Memorandum en 

Factsheets sinds 2011 te vinden. Voor rapporten die eerder zijn ver‑

schenen (terugggaand tot 1997), kunnen belangstellenden terecht 

op www.wodc.nl/publicaties. Alle WODC‑rapporten kunnen daar 

kosteloos worden gedownload. Geïnteresseerden in een gedrukte 

versie van de O&B‑rapporten kunnen deze tegen betaling bestellen 

bij Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, e‑mail 

budh@boomdistributiecentrum.nl.

Onderzoek en Beleid (O&B)

Fischer, T.F.C., W.J.M. Captein, 
B.W.C. Zwirs
Gedragsinterventies voor 

volwassen justitiabelen; stand 

van zaken en mogelijkheden voor 

innovatie

2012, O&B 302

Eshuis, R.J.J. (WODC),  
N.E. de Heer‑de Lange (CBS), 
B.J. Diephuis (Raad voor de 
rechtspraak) (eindred.), m.m.v. 
M.M. van Rosmalen (CBS)
Rechtspleging Civiel en Bestuur 

2010; ontwikkelingen en 

samenhangen

2012, O&B 301
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Eichelsheim, V.I., A.M. van der 
Laan
Jongeren en vrijheidsbeneming; 

een studie naar de wijze 

waarop jongeren in Justitiële 

Jeugdinrichtingen omgaan met 

vrijheidsbeneming

2011, O&B 300

R.P.W. Jennissen (red.)
De Nederlandse migratiekaart; 

achtergronden en ontwikkelingen 

van verschillende internationale 

migratietypen

2011, O&B 299

Kalidien, S.N. (WODC), 
N.E. de Heer‑de Lange (CBS) 
(eindred.), m.m.v. M. M. van 
Rosmalen (CBS)
Criminaliteit en 

rechtshandhaving 2010; 

ontwikkelingen en samenhangen

2011, O&B 298

Weenink, A.W., C.M. Klein 
Haarhuis, R.J. Bokhorst
De staat van bestuur van 

Aruba; een onderzoek naar de 

deugdelijkheid van bestuur en 

de rechtshandhaving

2011, O&B 297

Voert, M.J. ter, F. Zwenk,  
m.m.v. E.M.Th. Beenakkers
Kwaliteit in zware tijd; 

marktwerking, vraaguitval en 

notariële dienstverlening

2011, O&B 296

Verhoeven, M.A., B. van Gestel, 
D. de Jong
Mensenhandel in de 

Amsterdamse raamprostitutie; 

een onderzoek naar aard en 

opsporing van mensenhandel

2011, O&B 295

Molleman, T
Benchmarking in het 

gevangeniswezen; een onderzoek 

naar de mogelijkheden van het 

vergelijken en verbeteren van 

prestaties

2011, O&B 294

Slotboom, A., T.M.L Wong, 
C. Swier, T.C. van der Broek
Delinquente meisjes; achter-

gronden, risicofactoren en 

interventies

2011, O&B 293

Laan, A.M. van der, M. Blom
Meer jeugdige verdachten, maar 

waarom? Een studie naar de 

relatie tussen maatschappelijke 

ontwikkelingen en de 

veranderingen in het aantal 

jeugdige verdachten van een 

misdrijf in de periode 1997-2007

2011, O&B 292

Poot, C.J. de, A. Sonnenschein; 
with the cooperation of: 
M.R.J. Soudijn, J.G.M. Bijen, 
M.W. Verkuylen
Jihadist terrorism in the 

Netherlands; a description based 

on closed criminal investigations

2011, O&B 291

Engelse vertaling van O&B 281 

(2009)
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Nagtegaal, M.H., R.P van de 
Horst, H.J.M. Schonberger
Inzicht in de verblijfsduur 

van tbs-gestelden; cijfers en 

mogelijkheden

2011, O&B 290

Cahiers

Eshuis, R.J.J., T. Geurts, E.M.Th. 
Beenakkers
Hulp bij juridische problemen. 

Een verkennend onderzoek 

naar de kwaliteit van de 

dienstverlening van advocaten 

en rechtsbijstandverzekeraars; 

literatuurstudie en secundaire 

analyses

Cahier 2012‑3

Broek, T.C. van der, T. Molleman
Medewerkertevredenheid 

gevangeniswezen 2011; 

verdieping in personele 

en inrichtingspecifieke 

kenmerken

Cahier 2012‑2

Zuiderwijk, A.M.G., B. Cramer, 
E.C. Leertouwer, M. Temürhan, 
A.L.J. Busker
Doorlooptijden in de 

strafrechtsketen; ketenlange 

doorlooptijden en doorlooptijden 

per ketenpartner voor 

verschillende typen zaken

Cahier 2012‑1

Bokhorst, R.J., M. van der 
Steeg, C.J. de Poot
Rechercheprocessen bij de 

bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit

Cahier 2011‑11

Wijkhuijs, L.J.I., A.M. Galloway, 
M.H.C. Kromhout, I.C. van der 
Welle, M. Smit
Pardon? Evaluatie van 

de Regeling afwikkeling 

nalatenschap oude 

vreemdelingen

Cahier 2011‑10

Moolenaar, D.E.G., T. Zuidema, 
J. de Boer
De afname van het aantal 

boetes en transacties voor 

verkeersovertredingen nader 

verklaard 

Cahier 2011‑9 

Molleman, T.
Ongewenste omgangsvormen 

tussen gevangenispersoneel; 

stand van zaken anno 2011

Cahier 2011‑8 

Decae, R.J. (eindred.)
Capaciteitsbehoefte Justitiële 

Ketens t/m 2016; beleidsneutrale 

ramingen

Cahier 2011‑7 

Blom, M., I.M. Bregman,  
B.S.J. Wartna
Geregistreerde 

verkeerscriminaliteit in kaart; 

een kwantitatief beeld van 

achtergrondkenmerken en de 

recidive van geregistreerde 

verkeersdelinquenten in 

Nederland 

Cahier 2011‑6
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Braak, S.W. van den,  
A. Sonnenschein, D.E.G. 
Moolenaar, P.R. Smit
Een methode voor het verklaren 

en voorspellen van trends

Cahier 2011‑5

Sonnenschein, A., S.W. van den 
Braak, D.E.G. Moolenaar
Trendwatch; introductie en eerste 

resultaten van een instrument 

ter verbetering van justitiële 

capaciteitsramingen

Cahier 2011‑4

More, P.A., G. Weijters
Tweede meting van de monitor 

nazorg ex-gedetineerden; 
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