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3.1 Inleiding

Zoals in hoofdstuk 1 en 2 naar voren kwam, gaat het bij cybercriminaliteit om
veel verschillende delicten. In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste
verschijningsvormen van cybercriminaliteit. Daarbij worden ook de belang-
rijkste strafbaarstellingen uit het Wetboek van Strafrecht (Sr) toegelicht. Een
overzicht van de besproken wetsartikelen is in de bijlage van dit hoofdstuk te
vinden.

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 3.2 biedt een overzicht van
de verschijningsvormen en strafbaarstellingen van cybercriminaliteit in enge
zin. Paragraaf 3.3 beschrijft verschijningsvormen en strafbaarstellingen van
gedigitaliseerde criminaliteit. Paragraaf 3.4 biedt een perspectief op toekom-
stige ontwikkelingen. Paragraaf 3.5 vat het hoofdstuk samen. Ten slotte zet
paragraaf 3.6 een aantal discussievragen op een rij en presenteert paragraaf
3.7 de kernbegrippen met betrekking tot de verschijningsvormen van cyber-
criminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit.

3.2 Cybercriminaliteit in enge zin

Bij cybercriminaliteit in enge zin gaat het, zoals in hoofdstuk 1 is uitgelegd,
om strafbare gedragingen waarbij computers en netwerken zowel het doelwit
als middel zijn van criminaliteit. Het gaat hier om gedragingen die de integri-
teit, beschikbaarheid en exclusiviteit van gegevens in computers kunnen aan-
tasten (Commissie-Franken, 1987). De beschikbaarheid heeft betrekking op de
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opslag, verwerking en overdracht van gegevens. Een ddos-aanval (zie para-
graaf 3.2.4) tast bijvoorbeeld het belang van de beschikbaarheid van gegevens
aan. De integriteit van gegevens heeft betrekking op de juistheid en correct-
heid van gegevens en programma’s. Als een computer wordt gehackt en
bijvoorbeeld rekeninggegevens in een document worden aangepast, dan past
dit de integriteit van gegevens op een computersysteem aan. De exclusiviteit
van gegevens heeft betrekking op het aspect dat onbevoegden geen kennis
nemen van vertrouwelijke gegevens. Ook daarbij kan worden gedacht aan
computervredebreuk, waarbij bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens worden
gekopieerd. Hieronder worden de bekendste vormen van cybercriminaliteit
behandeld, te weten: computervredebreuk, malware, botnets en ddos-aanval-
len.

3.2.1 Hacken

3.2.1.1 Computervredebreuk (‘hacken’)
Het delict computervredebreuk (‘hacken’ of ‘hacking’) is één van de cyber-
delicten die relatief vaak worden gepleegd. In de Veiligheidsmonitor 2019
beschreef het CBS dat slachtoffers het delict computervredebreuk het vaakst
rapporteerden1 (5,5%) als vorm van cybercriminaliteit.2 Hacken gaat over het
opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk.
Dat kan op veel verschillende manieren (zie o.a. Bernaards, Monsma, & Zinn,
2012), zoals:
1. het toegang verschaffen tot een computer of netwerk door middel van

een slimme list;
2. het gebruik van op internet aangeboden inloggegevens van een account;
3. door middel van computerkracht (door bijvoorbeeld gebruik te maken

van een zogenaamde ‘brute force attack’)3 om een wachtwoord te kraken;
en

4. door misbruik te maken van kwetsbaarheden in software op computers.

Wel is het belangrijk te benoemen dat hacking als term ook een bredere bete-
kenis heeft die niet per se verbonden is met criminaliteit, wat ook samen-

1 Daarbij moet worden opgemerkt dat veel mensen vaak niet doorhebben dat een com-
puter van hen is gehackt. Hetzelfde geldt voor de delicten malware en botnets (zie
verder hoofdstuk 5).

2 De omvang van cybercriminaliteit wordt nader besproken in hoofdstuk 4 en 5.
3 Dit refereert naar een programma dat geautomatiseerd wachtwoorden kan kraken

door tal van combinaties van tekens uit te proberen. Hoe ingewikkelder en langer het
wachtwoord, hoe langer het duurt om het te kraken.
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hangt met de oorsprong van hacking (zoals beschreven in hoofdstuk 2) en de
ontwikkelingen van het fenomeen. Onder hacking vallen bijvoorbeeld ook:
iets doen met een apparaat of machine waar het van origine niet voor bedoeld
of ontworpen is en het oplossen van technische problemen of obstakels
(Blankwater, 2011; Steinmetz, 2015a). Dergelijk definities van hacken worden
bijvoorbeeld nog steeds in zogenaamde ‘hackerspaces’ gehanteerd, fysieke
ontmoetingsplaatsen waar hackers (dus in de ruime zin van het woord) bij-
eenkomen om met hardware, elektronica en software te knutselen. In deze
(originele) betekenissen van hacken, die terug te voeren zijn naar de jaren
zestig en zeventig, staat vooral het creatieve en innovatieve gebruik van tech-
nologie centraal, een aspect dat ook onderdeel is van de hackerscultuur
(Blankwater, 2011; Jelsma, 2017).4 Hier gaat het dan niet om strafbaar gedrag,
bijvoorbeeld omdat diegene zelf eigenaar is van het apparaat of het systeem.
Er bestaan dus ook niet-criminele varianten van hacken en de hackersge-
meenschap is een heterogene groep (zie bijvoorbeeld Althoff et al., 2019;
Steinmetz, 2015a). In dit boek ligt de nadruk zoals gezegd op strafbare vor-
men van hacking, oftewel computervredebreuk.

Strafbaarstelling
Computervredebreuk – het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in
een geautomatiseerd werk – is strafbaar gesteld in artikel 138ab van het Wet-
boek van Strafrecht (Sr). De term ‘geautomatiseerd werk’ is het straf-
rechtelijke begrip voor een ‘computer’. Het is voor het laatst aangepast in de
Wet computercriminaliteit III. De definitie is zeer breed: ook apparaten die
onderdeel uitmaken van een netwerk, zoals een slimme lamp, zijn een geau-
tomatiseerd werk.5 Om van computervredebreuk te kunnen spreken moet
daadwerkelijk sprake zijn van binnendringen. Een poortscan, waarbij wordt
gekeken met welke poorten computers via een netwerk communiceren, is
geen computervredebreuk.6 Hackers voeren vaak een poortscan uit in de ver-
kenningsfase voordat een systeem wordt gehackt, om te kijken op welke
manier een computer kwetsbaar is (reconnaissance). Het is bij computervrede-
breuk niet vereist dat een uiterlijk zichtbare beveiliging wordt doorbroken.
Zelfs het eenvoudig aanpassen van een URL (de adressen van webpagina’s)
om toegang te krijgen tot niet-toegankelijk bedoelde delen van een website
kan tot computervredebreuk leiden. Dit kan betekenen dat ook het zich met

4 In de oudere studies over het hackerfenomeen is veel aandacht voor de hackerscultuur
alsook voor de veranderende definitie van hacking (zie bijvoorbeeld Levy, 1984; Taylor,
1999).

5 Zie Kamerstukken II 2015/16, 34373, nr. 3.
6 Hoge Raad 9 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:560.
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een simpele truc toegang verschaffen (zoals een jaartal veranderen in een
URL) tot computervredebreuk kan leiden. Daarbij kan worden gedacht aan de
manier waarop de kersttoespraak van toenmalig koningin Beatrix in 2012 uit-
lekte.

‘@annejan88: BREAKING: Zojuist kersttoespraak van morgen gevonden met beetje

datum ophogen in url. Echt bizar. http://vruc.ht/kersttoespraak-2012…’7

Opzet betekent eenvoudig gezegd dat een persoon ‘willens en wetens’ een
gedraging uitvoert. Wederrechtelijk betekent ‘in strijd met het recht’. In de
context van computervredebreuk gaat het er bijvoorbeeld om dat een persoon
geen toestemming heeft gekregen van de eigenaar van een apparaat om deze
te hacken. Daar tegenover staan personen die hacken met toestemming. Zij
worden bijvoorbeeld door bedrijven ingehuurd om computers te ‘hacken’ en
het bedrijf of de instelling van een beveiligingsadvies te voorzien. Dit worden
ook wel ‘ethische hackers’ genoemd (zie verder de volgende paragraaf).
Personen die bij een bedrijf werkzaam zijn en dergelijke testen uitvoeren,
worden ook wel ‘penetratietesters’ of pentesters genoemd. Het hacken
gebeurt dan binnen de overeenkomst met de opdrachtgever en is dan dus niet
strafbaar.8 Wij benadrukken dat het bij computervredebreuk gaat om hacken
in strafrechtelijke zin.

Op computervredebreuk staat een maximale gevangenisstraf van twee jaar.
Als na een ‘hack’ gegevens worden overgenomen, is sprake van een strafver-
zwarende omstandigheid (art. 138ab lid 2 Sr). Ook het gebruikmaken van
reeds gehackte computers kan tot een strafverzwaring leiden (art. 138ab lid 3
Sr). Met de implementatie van de Wet computercriminaliteit III in maart
2019 is ook het opzettelijk en wederrechtelijk overnemen van niet-openbare
opgeslagen gegevens in een computer strafbaar gesteld. Het verschil met
computervredebreuk is dat het bestanddeel ‘binnendringen’ is weggevallen
(Koops & Oerlemans, 2019a). De strafbaarstelling is kennelijk geïnspireerd
door de Manon Thomas-zaak uit 2007. In deze zaak werden naaktfoto’s van
de voormalig presentatrice overgenomen en via het internet openbaar
gemaakt. Vermoedelijk zijn deze foto’s van een gedeelde map uit het lokale
wifinetwerk bij haar thuis gekopieerd en verder verspreid, waarbij het lastig

7 ‘RVD onderzoekt uitlekken kersttoespraak Beatrix’, Elsevier, 25 december 2012. Overi-
gens heeft het Openbaar Ministerie besloten in dit geval niet te vervolgen voor compu-
tervredebreuk of een ander misdrijf.

8 De ‘wederrechtelijkheid’ van de gedraging vervalt vanwege de toestemming om te
hacken zoals dat in de overeenkomst staat. Het hacken is dan niet strafbaar.
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was de dader te vervolgen voor computervredebreuk (zie verder voor de straf-
baarstelling van wraakporno paragraaf 3.3.4.5).

3.2.1.2 Ethisch hacken
Zoals hierboven is aangegeven, zijn er ook hackers die computersystemen en
netwerksystemen testen op hun veiligheid, zonder toestemming van de
eigenaar, maar niet met het doel strafbare feiten te plegen. Daarbij is niet de
doelstelling gegevens over te nemen en te publiceren, maar om aan te tonen
waar kwetsbaarheden in de beveiliging zitten. Deze ‘ethische hackers’ dienen
een hoger doel, namelijk het maatschappelijk belang. Daarmee willen ze dus
de samenleving een helpende hand bieden (zie bijvoorbeeld ook Van ’t Hof,
2015). Als er geen sprake is toestemming, dan kan wel worden besloten over
te gaan op vervolging. Mede om dit te voorkomen zijn richtlijnen opgesteld
die hackers stimuleren om wel binnen de juridische ruimte te blijven
manoeuvreren (zie verder de volgende paragraaf over ‘Coordinated
Vulnerability Disclosure’ (voorheen ‘Responsible Disclosure’ genoemd)).
Rechters houden er rekening mee als de verdediging aanvoert dat de hack een
maatschappelijk belang dient. Rechtbanken beoordelen in dat geval of de
gedraging proportioneel is geweest (is niet vaker computervredebreuk gepleegd
en zijn niet meer gegevens overgenomen dan nodig is om het doel te berei-
ken) en subsidiair is (waren er minder vergaande manieren voorhanden om
hetzelfde doel te bereiken).

Casus: ethisch hacken van ledenadministratie

Een 45-jarige verdachte deed in een strafzaak in 2018 een beroep op de
rechtvaardigingsgrond van het algemeen belang bij het hacken van de
ledenadministratie van een stichting.9 De website van de stichting was
slecht beveiligd, want door het opvragen van het bekende ‘robot.txt-
bestand’ van de webserver waren 80.000 donateursgegevens beschik-
baar. In de gegevensset waren ook NAW-gegevens (naam, adres, woon-
plaats), bankrekeningnummers, e-mailadressen en opmerkingen over
betaalgedrag van ‘vrienden’ te vinden.

9 Rechtbank Den Haag 30 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10451.
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De rechtbank overweegt dat de verdachte willens en wetens de beveili-
ging van de website omzeilde en de gegevens heeft opgevraagd door
een geldig ID in te voeren. De rechtbank vindt dat de verdachte niet
proportioneel heeft gehandeld door de hele database binnen te halen en
door meteen naar de media te stappen, in plaats van naar de betrokken
stichting zelf. De rechtbank houdt wel rekening met de persoonlijkheid
van de dader en de omstandigheden waaronder het feit is begaan. De
verdachte had geen kwade bedoelingen, heeft de gegevens uit de data-
base niet voor eigen gewin gebruikt, en diende een maatschappelijk
belang. De verdachte is daarop veroordeeld voor computervredebreuk,
maar kreeg geen straf opgelegd.

Coordinated Vulnerability Disclosure-richtlijn
Het Nationaal Cyber Security Centrum ziet ook de meerwaarde van ethisch
hacken voor de beveiliging van computers en netwerken in Nederland. Zij
hebben daarom de leidraad ‘Coordinated Vulnerability Disclosure’ opgesteld
(NCSC, 2013; 2018). Het doel van de richtlijn is om bij te dragen aan de veilig-
heid van ICT-systemen door kennis over kwetsbaarheden door ethische hac-
kers te laten delen met de eigenaren van ICT-systemen, zodat deze de kwets-
baarheden kunnen verhelpen voordat deze actief worden misbruikt door der-
den. In de leidraad staat omschreven dat de organisatie en melder kunnen
overeenkomen geen aangifte te doen (van in de eerste plaats computervrede-
breuk), zolang de melder binnen de randvoorwaarden van het beleid van het
bedrijf of instelling opereert. Het Openbaar Ministerie zegt daarnaast toe dat
het in zijn beslissing meeweegt of het ‘Coordinated Vulnerability Disclosure’-
beleid is nagekomen, bij het al dan niet instellen van strafrechtelijk onderzoek
(in het kader van het opportuniteitsbeginsel). Vanuit een rationele-keuzeper-
spectief (zie ook hoofdstuk 6 en 8) is het relevant om te benadrukken dat dit
beleid nog in ontwikkeling is en dat er belangrijke voor- en nadelen kleven
aan het melden van ICT-kwetsbaarheden (Weulen Kranenbarg, Holt, & Van
der Ham, 2018). Zo blijken jonge ethische hackers uit angst voor vervolging
of frustratie over de communicatie met ICT-eigenaren lang niet altijd melding
te maken van kwetsbaarheden die zij vinden (Spronk & Weulen Kranenbarg,
2020; Van der Wagen et al., 2019).
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3.2.2 Malware

Malware is een verzamelnaam voor verschillende typen kwaadaardige soft-
ware. Hieronder vallen typen malware zoals virussen, wormen en Trojaanse
paarden. Een virus verwijst naar kwaadaardige software die computersyste-
men infecteert. Kenmerkend is dat het (in tegenstelling tot een worm) een
handeling vereist van de computergebruikers, zoals het openen van een
bijlage in een e-mail met de malware. Een worm is kwaadaardige software
met de functionaliteit zichzelf te verspreiden binnen een netwerk van compu-
ters. Een Trojaans paard (de naam heeft haar oorsprong in de Griekse mytho-
logie) is een onschuldig lijkend programma dat eigenlijk malware bevat, zoals
een bijlage van een Word-document met een onschuldig lijkende bestands-
naam zoals een factuur. Zodra dit bestand geopend wordt, raakt het systeem
geïnfecteerd (Holt, Bossler, & Seigfried-Spellar, 2015).

Vroeger werd een strikt onderscheid gemaakt tussen virussen, wormen en
Trojaanse paarden, maar tegenwoordig heeft kwaadaardige software vaak ken-
merken van al deze typen: de kwaadaardige software (een virus) kan zichzelf
verspreiden op andere computers (kenmerkend voor wormen) en doet zich
vaak voor als onschuldig lijkend programma (Trojaans paard). Daarom wordt
tegenwoordig meestal de verzamelterm ‘kwaadaardige software’ [in het Engels
malicious software] gebruikt, kortweg ‘malware’ (Koops & Oerlemans, 2019a).
Malware bevat vaak vele functionaliteiten die een cybercrimineel van dienst
kunnen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de functionaliteit van een achter-
deurtje (back door) om toegang te krijgen tot een computer en op afstand
screenshots te maken, een microfoon of camera aan te zetten, gegevens over
te nemen of gegevens te wijzigen (Bernaards et al., 2012).10 Door toetsaansla-
gen te registreren kunnen hackers bijvoorbeeld wachtwoorden afvangen en
daarmee later een beveiliging van inlognamen en wachtwoorden te doorbre-
ken.

Soms vormt de malware een doorvoerluik voor andere kwaadaardige software
die op de computer wordt gedownload. Dit is soms het geval bij botnets, waar
paragraaf 3.2.3 nader op ingaat. Als er reeds (bot) malware geïnstalleerd is op
de computer en de computer dus onderdeel is van het botnet, kan deze mal-
ware weer andere malware binnenhalen (zie bijvoorbeeld Van der Wagen &
Pieters, 2015; 2020). Ransomware behoort daarbij ook tot de mogelijkheden.

10 Het afluisteren of onderscheppen van communicatieverkeer met malware is overigens
strafbaar op grond van, onder andere, artikel 139c Sr.
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Aangezien dit een recent en persistent verschijnsel is, verdient deze verschij-
ningsvorm nadere aandacht.

3.2.2.1 Ransomware
Ransomware staat volgens Europol sinds een aantal jaren op ‘nummer 1’ als
populairste type malware onder cybercriminelen (iOCTA, 2017). Het verwijst
naar malware die bestanden op afstand kan versleutelen. Het slachtoffer moet
losgeld betalen om de bestanden te ontsleutelen en op die manier weer toe-
gang te krijgen tot de systemen. Het ‘succes’ van ransomware valt te verklaren
door het feit dat personen en organisaties al snel bereid zijn te betalen voor
gegevens die niet meer toegankelijk zijn. Het kan gaan om familiefoto’s of
vakantiefoto’s van particulieren, maar ook om de financiële administratie van
een multinational. Cybercriminelen vallen juist systemen aan waarvan de
kans groot is dat het slachtoffer het losgeld zal betalen. Bij ransomware gaat
het tegenwoordig vaak om zeer geavanceerde malware, waarbij de bestanden
niet meer ontsleuteld kunnen worden door middel van digitaal forensisch
onderzoek of ‘brute forcing’, maar dat was bij de eerste ransomware nog niet
het geval.

De eerste verschijningsvormen van ransomware poogden mensen door
middel van social engineering geld te laten overmaken door middel van ‘screen-
lockers’. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde ‘politievirus’ (2012),
waarbij er een melding verscheen dat de gebruiker kinderpornografie of ille-
gale auteursrechtelijk beschermde bestanden op de computer had staan en
een arrestatie riskeerde. Het was niet eenvoudig het extra scherm met de nep-
waarschuwing weg te klikken, omdat deze steeds opnieuw verscheen.11 Als
men betaalde met een prepaidkaart, zou de ‘blokkade’ op de computer opge-
heven worden (Van der Wagen & Pieters, 2018).

11 Vaak was het extra browserscherm verdwenen bij het opnieuw opstarten van de com-
puter.
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Figuur 3.1 Voorbeeld van een ‘screenlocker’ (type ransomware) rond 201212

Al snel ontwikkelde zich de meer geavanceerde ‘cryptoware’, die bestanden
versleutelde en op die manier ontoegankelijk maakt. Deze ransomware kan
niet worden verwijderd met het opstarten van de computer of met anti-virus-
software, in tegenstelling tot de eerste screenlockers.

Figuur 3.2 Voorbeeld van ‘cryptoware’ (type ransomware)

12 Zie O. van Miltenbrug, ‘Een op vijf slachtoffers politie-ransomware betaalt’,
Tweakers.net, 23 november 2012.
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Na infectie kan men slechts na betaling, meestal in de cryptocurrency bitcoin,
weer toegang krijgen tot de bestanden door deze te ontsleutelen met een toe-
gestuurde sleutel (Oerlemans et al., 2016).

Casus: CoinVault

In de ‘CoinVault’-zaak zijn twee Nederlandse jongemannen veroordeeld
voor afpersing met gijzelsoftware.13 De gijzelsoftware zag er als volg uit:

Figuur 3.3 Screenshot van CoinVault-ransomware

Net als bij veel andere ransomware is een bericht te zien waarin is te
lezen dat de computerbestanden van het slachtoffer zijn versleuteld. De
bestanden kunnen slechts worden ontsleuteld als een bedrag in bit-
coins wordt overgemaakt naar de daders. Met de sleutel kunnen slacht-
offers de bestanden op een computer ontsleutelen. Een timer loopt af
om te laten zien hoeveel tijd de slachtoffers hadden om het bedrag van
een halve bitcoin (destijds 164,64 euro) te betalen. Bij CoinVault
bestond ook de mogelijkheid één bestand te testen voor ontsleuteling
en bevatte het informatiescherm een knop met meer informatie over

13 Rechtbank Rotterdam 26 juli 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6153, Computerrecht
2018/210, p. 281-291, m.nt. J.J. Oerlemans (CoinVault-zaak). Zie voor enige achter-
grond over de verdachten: T. Kreling, ‘Het begon als kick, maar liep volstrekt uit de
hand: broers voor de rechter voor afpersen met gijzelingssoftware’, De Volkskrant,
12 juli 2018.
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hoe de betaling met bitcoin moet plaatsvinden. Op deze manier kon het
slachtoffer dus zien dat betaling daadwerkelijk leidt tot ontsleuteling.
Voor de dader is dit een strategie om slachtoffers aan te moedigen te
betalen, waarmee het ‘businessmodel’ dus meer kans van slagen heeft.
De jongemannen kregen in deze zaak 240 uur taakstraf en een voor-
waardelijke gevangenisstraf van twee jaar opgelegd. Dat is een relatief
milde straf gezien de ernst van de gedraging en de maximale gevange-
nisstraf van negen jaar bij het delict afpersing (art. 317 Sr).

Europol signaleert dat de aanvallen met ransomware recentelijk gerichter,
winstgevender en schadelijker zijn geworden (iOCTA, 2019). De aanval rond
kerst 2019 op de computers van de Universiteit Maastricht was zo’n gerichte
aanval en leidde tot uitval van alle computers van studenten en medewerkers.
De universiteit koos ervoor om 200.000 euro aan losgeld te betalen om meer
schade te voorkomen.14 Gijzelbedragen van meer dan één miljoen euro in bit-
coin komen helaas ook voor. In het buitenland komt het steeds vaker voor dat
lokale overheden plat komen te liggen. De gemeentelijke computers van grote
steden zoals Atlanta en Johannesburg zijn bijvoorbeeld al eens gegijzeld voor
de betaling van losgeld in bitcoin.15

De ransomware-aanval op het containerbedrijf Maersk in 2017 laat zien dat
ook vitale infrastructuren door ransomware geraakt kunnen worden.16 Het
containerbedrijf ondervond ongeveer 300 miljoen euro schade en moest
ongeveer 45.000 computers opnieuw installeren. Als gevolg van de aanval
werd de (geheel geautomatiseerde) Tweede Maasvlakte in Rotterdam stilge-
legd. Het Europese cybersecurity-instituut ENISA rapporteerde in 2018 dat
steeds meer aanvallen zich ook richten op ziekenhuizen of medische appara-
ten, die kwetsbaar zijn (ENISA, 2018). Het is wat ons betreft ook wachten op
bijvoorbeeld de eerste ransomware-aanval op een Tesla of andere ‘slimme
auto’.

14 Zie bijvoorbeeld: ‘Universiteit Maastricht betaalde ransomware-aanvallers losgeld’,
NOS.nl, 2 januari 2020.

15 Zie o.a. ‘Atlanta City Computer Network Remains Hobbled by Cyberattack’, The New
York Times, 23 maart 2018.

16 Zie A. Greenberg, ‘The untold story of NotPetya, the most devastating cyberattack in
history’, Wired, 22 augustus 2018.
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Ondanks de veelvoorkomende malware kent Nederlands tot nu toe slechts
twee veroordelingen voor dezelfde CoinVault-ransomware.17 Het schaarse aan-
tal veroordelingen is waarschijnlijk te verklaren door het gebrek aan te ver-
garen bewijs als alle bestanden versleuteld zijn, en jurisdictieproblemen als
de daders van cybercriminaliteit zich in het buitenland bevinden (zie verder
hoofdstuk 7 over digitale opsporing).

Strafbaarstelling
Het delict afpersing in artikel 317 lid 2 Sr is met de Wet computercriminaliteit
II aangepast, zodat ook duidelijk is dat de afpersing kan bestaan uit het ontoe-
gankelijk maken van gegevens. Daarnaast zijn ook andere computerdelicten
van toepassing, zoals het delict ‘gegevensaantasting’ voor de installatie en
verspreiding van malware (art. 350a Sr). Sinds mei 2015 is door de EU-
richtlijn over aanvallen op informatiesystemen18 ook artikel 138b Sr gewijzigd,
waardoor een strafverzwaring naar een maximale gevangenisstraf van vijf jaar
of een geldboete van de vierde categorie van toepassing is indien met het ple-
gen van het feit als omschreven in artikel 350a Sr ‘ernstige schade’ wordt ver-
oorzaakt. De memorie van toelichting definieert niet helder wat ‘ernstige
schade’ inhoudt, maar het ligt voor de hand dat een besmetting van dui-
zenden computers met ransomware daaronder valt.19

Ten slotte is het ook denkbaar dat hierbij sprake is van het delict oplichting,
omdat slachtoffers door middel van een listige kunstgreep (social engineer-
ing) worden bewogen geld over te maken naar de afpersers. Eerder werd
oplichting ook bewezen geacht in een ‘banking malware’-zaak, waarbij na
besmetting met malware op frauduleuze wijze geld werd overgemaakt naar
geldezels die onder controle stonden van de daders. Dit brengt ons bij het
fenomeen banking malware, dat ook een prominent verschijnsel is als we het
hebben over cybercriminaliteit.

3.2.2.2 Banking malware
Banking malware is kwaadaardige software die is gericht op het uitvoeren van
frauduleuze banktransacties via de computer van het slachtoffer (Oerlemans
et al., 2016). De beruchte ‘ZeuS’-malware manipuleerde bijvoorbeeld de

17 Rechtbank Rotterdam 26 juli 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6152 en ECLI:NL:RBROT:
2018:6153.

18 Richtlijn 2013/40/EU van 12 augustus 2013 over aanvallen op informatiesystemen en
ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ.

19 Zie uitgebreid Rechtbank Rotterdam 26 juli 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6153, Compu-
terrecht 2018/210, m.nt. J.J. Oerlemans (CoinVault-zaak).
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instellingen van een webbrowser bij online bankieren, waardoor mensen een
nepbankierwebsite te zien kregen bij het intypen van de URL van hun eigen
bank. Door het inschieten van een extra scherm dat zogenaamd van een bank-
medewerker was, werden mensen ertoe bewogen hun pincode af te geven
(Sandee, 2015). Samen met de namen, rekeningnummers, gebruikersnamen
en wachtwoorden van internetbankieren konden cybercriminelen vervolgens
geld overmaken naar hun rekening of de rekening van een katvanger (ook wel
‘money mule’ of geldezel genoemd) die zijn rekening daarvoor beschikbaar
stelt. Vervolgens wordt het geld vaak zo snel mogelijk in contanten opgeno-
men bij een pinautomaat of omgezet in bitcoin. Op deze wijze konden cyber-
criminelen tientallen miljoenen verdienen aan Nederlandse banken. Voorna-
melijk door detectiemaatregelen van banken bij transacties en betere beveili-
ging bij de online transacties is deze vorm van fraude met ‘banking malware’
enorm gedaald (Oerlemans et al., 2016).

Strafbaarstelling
Banking malware is niet als een zelfstandig delict strafbaar gesteld. Aange-
zien bij deze vorm van cybercriminaliteit zowel sprake is van het gebruik van
malware als van financiële fraude, kunnen meerdere strafbare feiten worden
opgelegd, waaronder computervredebreuk (art. 138ab Sr), het aftappen of
opnemen van gegevens met malware (art. 138c Sr), het installeren van mal-
ware of het voorhanden hebben van malware met het oogmerk computervre-
debreuk te plegen (art. 139d Sr), diefstal met een valse sleutel (art. 311 lid 1
onder 4 en 5 Sr), oplichting (art. 326 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420bis
Sr).20

3.2.3 Botnets

Een botnet is een netwerk van geïnfecteerde computers met malware dat door
een of meer beheerders (ook wel botherder of botmaster genoemd) wordt aan-
gestuurd (Bernaards et al., 2012, p. 45). Hoe een eenvoudig (centraal aange-
stuurd) botnet eruitziet, is weergegeven in figuur 3.4.

20 Zie Rechtbank Rotterdam 20 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5814, Computerrecht
2016/175, m.nt. J.J. Oerlemans (TorRAT-zaak). Zie ook Hof Den Haag 5 september
2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2519 voor een andere veroordeling voor banking mal-
ware.
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Botmaster

Command-and-control
server

Bots

Figuur 3.4 Eenvoudig model van een botnet (bron: Plohmann, Gerhards-Padilla,
& Leder, 2011)

De botmaster stuurt via een server – de ‘command-and-control-server’
genoemd – de geïnfecteerde computers aan. Deze computers worden ook wel
‘zombiecomputers’ genoemd, omdat zij onder controle staan van een derde.
Er bestaan ook botnets die niet zozeer centraal aangestuurd worden, maar een
zogenaamde peer-to-peer infrastructuur hebben. In dat geval wordt geen
gebruik gemaakt van een ‘command-and-control-server’ maar geven de bots
als het ware commando’s aan elkaar (principe van self-propagation of com-
mands). Deze botnets hebben een complexere infrastructuur en zijn dan ook
lastiger om te detecteren. Ook bestaan er botnets die zowel centraal als peer-
to-peer zijn opgebouwd, ook wel een hybride infrastructuur genoemd (Ploh-
mann et al., 2011; Wagenaar, 2012).

Casus: Toxbot

In de ‘Toxbot’-zaak ging het om malware en botnet(s) van tussen de
tienduizenden tot miljoenen besmette computers. De malware had een
‘keylogger-functionaliteit’, waarmee toetsaanslagen konden worden
opgenomen en heimelijk doorgestuurd. Daarbij ging het met name om
gebruikersnamen en wachtwoorden. Daarnaast konden de besmette
computers de opdracht krijgen om andere malware te downloaden – in
dit geval: ‘Wayphisher’ – en te installeren op de computer van het
slachtoffer.
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Bij het opstarten van de webbrowser en het bezoeken van een internet-
bankier-website werd de bezoeker doorgeleid naar een website die lijkt
op de normale webpagina van een bank. De bezoekers werden aange-
spoord hun gegevens in te vullen, zoals rekeningnummers en wacht-
woorden die destijds (slechts) nodig waren voor transacties. Deze
gevoelige gegevens werden doorgestuurd naar de command-and-con-
trol-server en daarna misbruikt voor frauduleuze transacties. De uit-
spraken over de Toxbot-malware betreft een van de eerste grote veroor-
delingen voor cybercriminaliteit in Nederland (Oerlemans & Koops,
2011).

Botnets worden ook wel de ‘werkpaarden van cybercriminelen’ (Oerlemans et
al., 2016) of het ‘Zwitserse zakmes van cybercriminaliteit’ genoemd (Ber-
naards et al., 2012). Dat komt omdat botnets op veel verschillende manieren
gebruikt kunnen worden om (crimineel) geld te verdienen. Daarbij kan
worden gedacht aan het vergaren van persoonsgegevens (zie hiervoor), geïn-
fecteerde computers met ransomware beheren (administratie), het versturen
van spam met de (e-mailbox van) geïnfecteerde computer en het beheren van
virtueel geld dat door geïnfecteerde computers wordt gecreëerd door bijvoor-
beeld ‘bitcoins te minen’ via ‘mining malware’ (Wagenaar, 2012). Mining mal-
ware maakt gebruikt van de verwerkingskracht van computers om via bereke-
ningen nieuw virtueel geld te maken (zie paragraaf 3.3.3 over virtuele valuta).

Strafbaarstelling
Voor de ingebruikname van een botnet, of het nu om een centraal aange-
stuurd of peer-to-peer botnet gaat, moet computervredebreuk worden
gepleegd. De Hoge Raad heeft in 2011 nog eens duidelijk gemaakt dat bij het
gebruik van een botnet sprake is van een gekwalificeerde vorm van computer-
vredebreuk (art. 138ab lid 3 Sr) als door de verdachte voor het creëren van een
botnet ook computers geïnfecteerd worden met malware.21

Als gevolg van de EU-richtlijn over aanvallen op informatiesystemen22 is het
gebruik van botnets strafbaar met maximaal drie jaar gevangenisstraf als

21 Hoge Raad 22 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN9287 (Toxbot-arrest). Het gaat hier
om artikel 138ab lid 3 sub b Sr.

22 Richtlijn 2013/40/EU van 12 augustus 2013 over aanvallen op informatiesystemen en
ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ.
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sprake is van een strafverzwarende omstandigheid.23 Botnets worden ook
gebruikt om ddos-aanvallen uit te voeren, een vorm van cybercriminaliteit
waarop hierna verder wordt ingegaan.

3.2.4 Ddos-aanvallen

Bij een ddos-aanval bezoeken vele computers tegelijk een andere computer,
zoals een server van een website, waarna deze webserver overbelast raakt.
Ddos-aanvallen zijn zowel populair bij tieners die geen examen op een com-
puter willen maken op een bepaalde datum,24 tieners die het hun tegenspe-
lers lastig willen maken in het spelen van games als bij doorgewinterde cyber-
criminelen. Het betreft een vorm van cybercriminaliteit die de laatste jaren
steeds vaker voorkomt.25 Cybercriminelen die uit zijn op financieel gewin,
maken er bijvoorbeeld gebruik van als vorm van afpersing bij webwinkels of
online gokwebsites. Dit soort websites moeten voor hun inkomsten online
blijven en zijn vaak bereid daarvoor geld te betalen. De eerder besproken
hacktivisten leggen bepaalde websites plat vanuit ideologische of politieke
beweegredenen.

Ddos-aanvallen kunnen grote gevolgen hebben. Bij deze vorm van cybercrimi-
naliteit zien we dan ook heel duidelijk het in hoofdstuk 2 besproken principe
van force multiplier terug; een enkele dader kan met slechts enkele muisklik-
ken veel impact genereren.

Casus: Webstresser.org

In de afgelopen jaren is in Nederland het online betalingsverkeer van
banken regelmatig onbereikbaar geweest en zijn belangrijke of popu-
laire internetdiensten zoals de Belastingdienst en Twitter door de aan-
vallen korte tijd offline gegaan.

23 Artikel 138b lid 2 Sr.
24 Zie bijvoorbeeld S. van der Voorst, ‘Politie houdt vier jongeren aan voor ddos-aanval-

len op een school’, Tweakers.net, 23 december 2016.
25 Zie bijvoorbeeld ‘Flink meer DDoS-aanvallen, “vaak jongeren vanaf hun zolderka-

mer”’, NOS.nl, 6 januari 2019.
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Ddos-aanvallen kunnen ook onderdeel zijn van een verdienmodel. In
dat geval gaat het bijvoorbeeld om het verhuren van een botnet voor het
uitvoeren van ddos-aanvallen (Santanna et al., 2015). In april 2018 werd
bijvoorbeeld de populaire ‘ddos-dienst’ op internet Webstresser.org bij
een internationale politieoperatie offline gehaald.26

Figuur 3.5 Screenshot van de website webstresser.org, die na de inter-
nationale politieactie ontoegankelijk is gemaakt

Met de operatie kreeg de politie gegevens van ruim 151.000 gebruikers
van deze website in handen. Er zijn nog geen veroordelingen gepubli-
ceerd naar aanleiding van de operatie. De politie meldt dat politieagen-
ten ook gesprekken voeren met de gebruikers over hun strafbare gedra-
gingen. Het doel hiervan is ook dat deze mensen zich realiseren dat zij
niet zo anoniem zijn als ze mogelijk dachten (zie ook hoofdstuk 8).27

26 ‘Nederlandse politie haalt ddos-dienst webstresser.org offline’, Tweakers.net, 25 april
2018.

27 ‘Politie en justitie gaan wereldwijd achter de gebruikers van “DDoS-for-hire websites”
aan’, Politie.nl, 28 januari 2019.
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Volgens de politie maakten ook veel jongeren gebruik van de website.
Het uitvoeren van een korte ddos-aanval was al mogelijk voor slechts
15 euro.28 Door deze laagdrempelige manier om ddos-aanvallen uit te
voeren zijn bijvoorbeeld ook computerexamens op scholen verstoord.

Strafbaarstelling
Ddos-aanvallen zijn strafbaar gesteld met de implementatie van de Wet com-
putercriminaliteit II in 2006. Het is strafbaar gesteld in artikel 138b Sr: het
opzettelijk en wederrechtelijk toegang tot of het gebruik van een computer
belemmeren door daaraan gegevens toe te zenden. Op het delict staat een
maximale gevangenisstraf van twee jaar.29 Een ddos-aanval op websites zoals
de Belastingdienst, Overheid.nl of banken is strafbaar als een aanval op een
‘dienst van algemene nutte’, met een maximale gevangenisstraf van zes jaar.30

Met de zelfstandige strafbaarstelling wordt duidelijk gemaakt dat de integri-
teit en beschikbaarheid van gegevens op computers of het computersysteem
van met name kritische systemen van groot maatschappelijk belang zijn
(Koops & Oerlemans, 2019a).

Als de aanval ‘aanzienlijke schade’ met zich meebrengt of is gericht op een
‘vitale infrastructuur’, is tevens een strafverzwaring van toepassing (art. 138b
lid 3 Sr). Hier was bijvoorbeeld sprake van bij de aanval met ‘NotPetya’-mal-
ware, die tot gevolg had dat de Tweede Maasvlakte een week lang niet kon
worden gebruikt.31 Van ‘cyberterrorisme’ is tot dusver geen sprake geweest in
Nederland, maar ook voor die omstandigheid biedt artikel 138b Sr een straf-
verzwaring (zie lid 4 en 5).

28 N. Klaassen, ‘Pssst, wil je een cyberaanval uitvoeren? Dat kost 15 euro’, AD.nl, 31 janu-
ari 2019.

29 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Den Haag 7 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2116,
Computerrecht 2019/93, m.nt. J.J. Oerlemans (Mirai-zaak).

30 Artikel 161sexies Sr. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Den Haag 14 maart 2005,
ECLI:NL:RBSGR:2005:AT0249 en Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 september
2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:6659. Een ddos-aanval is ook strafbaar op grond van arti-
kel 350c Sr.

31 T. Kreling & H. Modderkolk, ‘Gijzelingssoftware legt al drie dagen een Rotterdamse
haven plat – De schade in beeld’, De Volkskrant, 30 juni 2017.
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3.3 Gedigitaliseerde criminaliteit

Gedigitaliseerde criminaliteit verwijst naar criminaliteit waarbij computers en
internet als instrument worden gebruikt om traditionele criminaliteit te ple-
gen (Tollenaar et al., 2019; Wall, 2014; zie ook hoofdstuk 1). In deze paragraaf
wordt dieper ingegaan op verschillende verschijningsvormen van gedigitali-
seerde criminaliteit. Achtereenvolgens gaat het daarbij om: internetoplichting,
online drugshandel, witwassen en virtuele valuta, en online zedendelicten.

3.3.1 Internetoplichting

Internetoplichting is een veelvoorkomende vorm van gedigitaliseerde crimi-
naliteit.32 Het CBS rapporteert in de Veiligheidsmonitor dat in 2019 ‘koop en
verkoopfraude’ bij 5,7 per 100 inwoners voorkwam. Juridisch gezien wordt
meestal het delict oplichting (art. 326 Sr) ten laste gelegd. Daarvoor moet
sprake zijn van een ‘listige kunstgreep’ of een ‘samenweefsel van verdicht-
sels’, waardoor het slachtoffer wordt bewogen tot het afgeven van een goed of
het ter beschikking stellen van gegevens en de dader zichzelf ‘wederrechtelijk
kan bevoordelen’. Daarbij wordt het slachtoffer bijvoorbeeld overgehaald om
geld over te maken naar iemand die zich voordoet als een familielid in geld-
nood of door aan andere ‘nepbetaalverzoeken’ gehoor te geven (Rooyakkers &
Weulen Kranenbarg, 2020), een bankpas (met pincode) op te sturen nadat
zogenaamd een bericht is verstuurd door de bank, of via een nepwebsite geld
over te maken nadat men een nepfactuur heeft gekregen (Jansen & Leukfeldt,
2016).33 Het eenvoudigweg niet leveren van een beloofde goed of dienst,
bijvoorbeeld aangeboden op Marktplaats.nl, is geen oplichting, want daarvoor
is in juridische zin vereist ‘het aannemen van een valse naam of hoedanig-
heid, listige kunstgrepen of een samenweefsel van verdichtsels’.34 Als een
beloofde dienst of goed niet wordt geleverd, dan moeten burgers in principe
het burgerlijk recht toepassen en via die weg nakoming en dergelijke vorde-
ren.

32 Zie ook het themanummer ‘Nieuwe vormen van oplichting en fraude’, Justitiële Ver-
kenningen, jrg. 46, 2020.

33 In de praktijk krijgen de verschillende vormen van oplichting via phishing benamin-
gen zoals ‘advanced fee fraud’, ‘helpdeskfraude’ of ‘Microsoft scam’ en ‘romance
scams’. Zie bijvoorbeeld iOCTA (2018) en Faber et al. (2010).

34 Zie ook het overzichtsarrest van Hoge Raad 20 december 2016, ECLI:NL:HR:
2016:2889.
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Als we het hebben over internetoplichting, wordt vaak de term phishing
gehanteerd, die verwijst naar het hengelen naar persoonlijke gegevens zoals
gebruikersnamen, wachtwoorden, IP-adressen en bankgegevens (o.a. Van der
Wagen & Bernaards, 2020). Phishing vindt doorgaans plaats via digitale com-
municatiemiddelen, zoals e-mails, maar tegenwoordig ook via andere
mediums zoals WhatsApp en Snapchat.35 Daarbij kunnen grofweg drie
methoden worden onderscheiden:
1. het verzenden van een phishing-mail met een list om mensen zo ver te

krijgen dat ze persoonsgegevens afstaan;
2. het verzenden van een phishing-mail met een bijlage; bij het openen van

de bijlage wordt malware geïnstalleerd op een computer; en
3. verzenden van een phishing-mail met een link naar een website.

Bij het bezoeken van de website wordt malware geïnstalleerd op de computer.
Vanwege de malware-component valt phishing eigenlijk zowel onder de noe-
mer cybercriminaliteit als gedigitaliseerde criminaliteit. Om phishing-berich-
ten te maken worden vaak echte berichten ‘gekloond’ of deels nagemaakt. Het
is natuurlijk van belang om ze zo geloofwaardig mogelijk te maken zodat
slachtoffers op de link klikken of de desbetreffende website gaan bezoeken.
Daders gebruiken dan ook vaak dezelfde bedrijfskleuren, logo’s en het jargon
van de bedrijven namens wie ze zogenaamd opereren (Van der Wagen & Ber-
naards, 2020). Steeds is het doel mensen ertoe te bewegen iets af te geven dat
later wordt misbruikt.

Bij phishing zijn de taken om met de gegevens van iemand anders geld te ver-
dienen vaak opgedeeld tussen verschillende personen, waarbij we dus ook het
in hoofdstuk 1 besproken principe van ‘crime as a service’ terugzien. Daarbij
kan worden gedacht aan rollen als ‘webdesigner’, ‘hacker’, ‘malware distribu-
tor’, ‘botnet herder’ en ‘money mule’ (zie o.a. Faber et al., 2010). Ook zijn vaak
gespecialiseerde ‘spammers’ betrokken bij phishing omdat zij dikwijls
beschikken over een botnet of er één kunnen huren. Deze worden in dit geval
dan specifiek ingericht om phishing-berichten te versturen naar en door
middel van de systemen die onderdeel zijn van het botnet (Van der Wagen &
Bernaards, 2020). De vaardigheden van de betrokken personen variëren sterk
en zijn zowel ‘low tech’ als ‘high tech’ (Leukfeldt, Kleemans, & Stol, 2016a).
Daarbij is vaak sprake van een planmatige aanpak, intensieve samenwerking
en een duidelijke afstemming tussen de betrokken personen.

35 N. Vloeimans, ‘Snapchat sinds dit jaar populair bij oplichters’, RTV Noord, 4 maart
2020.
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Casus: CEO-fraude

Een bijzondere vorm van phishing is ‘CEO-fraude’. Daarbij wordt de
identiteit van de algemeen directeur (de ‘Chief Executive Officer’) (CEO)
van een bedrijf misbruikt om – meestal via e-mail – bijvoorbeeld aan
een medewerker van de financiële afdeling de opdracht te geven om een
betaling uit te voeren (iOCTA, 2016; 2018). In werkelijkheid wordt de
niet-verschuldigde betaling overgemaakt naar iemand anders (meestal
een money mule).

In 2018 bleek bijvoorbeeld dat twee bestuurders van Pathé-bioscopen in
Nederland voor 19 miljoen euro waren opgelicht via een phishing
mail.36 Om een dergelijke list overtuigend te laten zijn voeren cybercri-
minelen vaak veel verkenningswerkzaamheden uit, voordat een zorg-
vuldig opgezette gerichte phishing mail (‘spear phishing mail’) wordt
verstuurd.

Strafbaarstellingen
Internetoplichting is strafbaar gesteld in artikel 326 Sr (oplichting), waarin
het er, kort gezegd, om gaat dat iemand middels een valse naam of hoedanig-
heid en ‘listige kunstgrepen’ goederen of gegevens van een ander afhandig
maakt. Als de daders zich voordoen als een andere persoon, kan er ook sprake
zijn van identiteitsfraude in de zin van artikel 231b Sr.37

Als er ook malware wordt geïnstalleerd op computers van slachtoffers, is
uiteraard ook sprake van het delict computervredebreuk en het opzettelijk en
wederrechtelijk toevoegen van gegevens (art. 138ab Sr en art. 350a Sr). Ook
wordt opvallend vaak ‘deelname aan een criminele organisatie’ als delict opge-
voerd (art. 140 Sr). Gezien de veelvoorkomende rolverdeling is dat goed denk-
baar. Daarbij moet wel sprake zijn van een duurzaam en gestructureerd
samenwerkingsverband, waarbij wordt beoogd de in de tenlastelegging
genoemde misdrijven te plegen en daarvoor moet het benodigde bewijs
worden aangedragen.38

36 In een uitspraak van de sector civielrecht van de rechtbank Amsterdam over het
ontslag van een van de bestuurders zijn veel details over de verstuurde e-mails te
lezen: Rechtbank Amsterdam 31 oktober 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7881.

37 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Den Haag 6 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2595.
38 Zie Rechtbank Amsterdam 9 november 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:8035.
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In de Wet computercriminaliteit III is in artikel 326e Sr een nieuwe bepaling
toegevoegd, waarin specifiek ‘online handelsfraude’ – ook wel ‘Marktplaats-
oplichting’ genoemd – strafbaar wordt gesteld. In deze nieuwe strafbaarstel-
ling is vereist dat een ‘beroep of gewoonte’ wordt gemaakt van het niet (volle-
dig) leveren van een product of dienst, maar dat men zich ondertussen wel
verzekert van betaling. In de praktijk zullen private partijen in de eerste plaats
fraude bestrijden. Als het echt noodzakelijk is, zullen de politie en het Open-
baar Ministerie optreden, waarbij gebruik wordt gemaakt van gebundelde
aangiften.39

3.3.2 Online drugshandel

Het internet is door de tijd heen een steeds belangrijker platform geworden
voor de verkoop van verschillende soorten drugs. In 2008 zag een onderne-
mende Hagenaar een gat in de drugsmarkt: de online verkoop van
(soft)drugs.40 Waar je met een fysieke coffeeshop slechts klanten in de regio
kunt bedienen, heb je via internet in potentie een wereldwijd bereik. Daarmee
was ‘Wolkenwietje.nl’ geboren, vermoedelijk de eerste online webwinkel voor
(soft)drugs die opereerde vanuit Nederland. Al snel werd de website op ver-
zoek van de politie offline gehaald. Tot dusver krijgen online coffeeshops in
Nederland geen gedoogvergunning. Een van de redenen is dat online coffee-
shops praktisch gezien niet goed kunnen voldoen aan alle gedoogcriteria,
zoals het controleren van de leeftijd en nationaliteit van de kopers en het
verbod op adverteren via internet.41 Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Neder-
landse online drugswebshops niet bestaan. Zo adverteert de website ‘Groente-
thuisbezorgd.com’ doodleuk met:

‘Eenvoudig wiet kopen online en wiet bestellen via groentethuisbezorgd.com! Wiet

kopen online is veilig en betrouwbaar. Bestel je wiet online en krijg het de volgende

dag in huis. In plaats van het bezoeken van de coffeeshop kun je nu wiet kopen via

internet.’

Ook speelt bij conventionele drugshandel via een dealer het internet steeds
vaker een rol. Zo is het bekend dat via communicatiediensten zoals WhatsApp
en Telegram prijslijsten met drugs in omloop zijn en de drugs op verzoek

39 Zie Kamerstukken II 2015/16, 34372, nr. 3, p. 75.
40 ‘Politie sluit digitale coffeeshop’, Telegraaf.nl, 19 maart 2008.
41 Zie de Aanwijzing Opiumwet, Staatscourant 2015, 5391.
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door een koerier aan huis wordt geleverd (Oerlemans & Van Wegberg,
2019).42 Dat betekent dat het bewijs van een transactie op dit soort media is te
vinden en dat het opsporingsproces digitaler moet worden (zie verder hoofd-
stuk 7).

Casus: darknet markets

De online drugsverkoop is in de loop der jaren aanmerkelijk geprofes-
sionaliseerd. ‘Silk Road’ was van 2011-2013 een van de grootste online
drugshandelsplaatsen op het internet.43 Websites die als marktplaats
fungeren voor onder andere drugs, worden ‘darknet markets’ genoemd
of ‘cryptomarkten’ (Martin, 2014). Darknet markets die gespecialiseerd
zijn in drugs, kenmerken zich als volgt: (1) toegankelijkheid via het ano-
nimiseringsnetwerk Tor (zie verder hoofdstuk 7); (2) betaling in een
cryptocurrency (zie paragraaf 3.3.3); (3) de levering van drugs via de
post (Verburgh et al., 2018).

Het verdienmodel bij deze moderne online drugsmarkten is doorgaans
als volgt. Voor elke transactie tussen een koper en verkoper krijgt de
beheerder van de ‘webwinkel’ een klein percentage in cryptocurrency. In
het geval van Silk Road had de administrator van Silk Road na twee jaar
werk bij zijn arrestatie 28 miljoen dollar opgeslagen in zijn digitale por-
temonnee.44 Het geld werd uiteindelijk via een veiling verkocht en Ross
Ulbricht kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd.45

42 Deze tekst is grotendeels afgeleid van paragraaf 1 uit Oerlemans & Van Wegberg
(2019).

43 Typering in klare taal door de rechtbank Rotterdam in haar uitspraak over een online
drugsmarkt. Zie Rechtbank Rotterdam 16 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5630.

44 Zie uitgebreid J. Bearman, ‘The Rise and Fall of Silk Road’, Wired Magazine, 23 mei
2015, en het interactieve achtergrondverhaal ‘Marktplaats van de drugs. De opkomst
en ondergang van de digitale drugsmarktplaats’, De Volkskrant op www.volkskrant.nl/
kijkverder/2015/.

45 S. Thielman, ‘Silk Road operator Ross Ulbricht sentenced to life in prison’, The Guar-
dian, 29 mei 2015. De 144.336 bitcoins waren destijds meer dan 28 miljoen dollar
waard. Zie ook het persbericht ‘Manhattan U.S. Attorney Announces Forfeiture Of
$28 Million Worth Of Bitcoins Belonging To Silk Road’, 16 januari 2014, U.S. Depart-
ment of Justice.
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Op darknet markets en fora heerst vaak een strikte hiërarchie. Met ver-
schillende taken en verantwoordelijkheden wordt getracht orde te hand-
haven en onwenselijke leden of herrieschoppers te verwijderen. ‘Admin-
istrators’ bepalen de regels, het doel en de richting van het forum of de
marktplaats. ‘Moderators’ houden vaak toezicht op het forum en wijzi-
gen of passen de inhoud aan op de website. Het zijn vaak personen die
worden vertrouwd door de administrator en experts op een bepaald
gebied. Verkopers (vendors) kunnen vaak een bepaalde status krijgen
door goede beoordelingen (‘reviews’) van klanten. De kwaliteit van hun
producten en het leveringsproces wordt daarbij constant beoordeeld
(Holt, 2012). In het Europol-rapport (iOCTA, 2014) over georganiseerde
cybercriminaliteit wordt aangegeven dat de reputatie en de daaraan
gelinkte nickname voor deze cybercriminelen bijzonder belangrijk is.
Het is een van de belangrijkste factoren om vertrouwen te scheppen en
voor klanten om te bepalen of ze van de aangeboden diensten gebruik
willen maken.

Naast drugs worden op darknet markets vele andere illegale goederen
en diensten aangeboden zoals gestolen persoonsgegevens, malware,
medicijnen en wapens (zie o.a. Holt & Lampke, 2010; Leukfeldt, Klee-
mans & Stol, 2017b; Soudijn & Zegers, 2012). In 2016 schatte onder-
zoeksbureau RAND, in opdracht van het WODC, dat maandelijks 14 tot
25 miljoen dollar aan drugs wordt omgezet op darknet markets. Uit het
onderzoek kwam ook naar voren dat Nederlandse verkopers van drugs
ruim vertegenwoordigd lijken te zijn op online drugsmarkten (Kruithof
et al., 2016).46

Strafbaarstelling
Met betrekking tot de strafbaarstellingen is er overigens weinig nieuws onder
de zon. Handel in illegale goederen is in Nederland strafbaar gesteld via de
Opiumwet, de Wet wapens en munitie en andere bijzondere wetgeving.
Daarop wordt hier verder niet ingegaan. Het is wel van belang het fenomeen
van online drugshandel in perspectief te plaatsen: met online drugshandel

46 Uit het onderzoek van Kruithof et al. (2016) bleek dat Nederlandse verkopers in 2016
naar schatting voor 8% verantwoordelijk zijn voor de totale drugsomzet op de acht
geanalyseerde markten. Per hoofd van de bevolking is die omzet volgens de onderzoe-
kers 2,4 keer zo groot als de omzet van het Verenigd Koninkrijk en 4,5 keer zo groot
als die van de Verenigde Staten.
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worden serieuze bedragen verdiend, maar het is nog niet te vergelijken met
de fysieke drugshandel (Kruithof et al., 2016).

Met de implementatie van de Wet computercriminaliteit III in het Wetboek
van Strafrecht is wel het ‘helen van gegevens’ strafbaar gesteld in artikel 139g
Sr, wat dus ook via darknet markets kan plaatsvinden. In het verleden bleek
het bijvoorbeeld lastig iemand te vervolgen voor het tegen betaling beschik-
baar maken van gestolen creditcardgegevens. De Nederlander David Schroo-
ten, destijds actief onder de alias ‘Fortezza’, werd bijvoorbeeld door de Ameri-
kaanse opsporingsautoriteiten opgespoord en vervolgd voor creditcardhandel
op het dark web.47 In hoofdstuk 7 wordt uitgebreid op deze casus ingegaan.

3.3.3 Witwassen en virtuele valuta

Cryptocurrencies, zoals bitcoin en monero, worden gebruikt om illegale goe-
deren en diensten te kopen en kunnen worden gebruikt om geld wit te was-
sen. Het betreft virtueel geld dat is gebaseerd op cryptografische software,
waarbij geen centrale autoriteit is die toeziet op het beheer van het geld (zie
o.a. Oerlemans et al., 2016). Cryptocurrencies worden door de overheid niet
gezien als officieel ‘echt geld’ (fiat geld); het zijn slechts bits en bytes (virtueel
geld).

47 Hij heeft over zijn ervaringen een boek geschreven: David Schrooten & Freke Vuijst,
Alias Fortezza, Balans 2016.
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Figuur 3.6 Voorbeeld van een darknet market met betalingsmogelijkheden in bit-
coin en monero uit het archief van J.J. Oerlemans. Wall St. Market is
inmiddels offline.

Bij de cryptocurrency bitcoin verifieert een netwerk van bitcoin-gebruikers
tezamen of een transactie legitiem is of niet. Het netwerk fungeert als een
soort register en dat register wordt ook wel de ‘blockchain’ genoemd. Bitcoins
worden verstuurd naar een bitcoin-adres, zoals ‘1X6GYUigC9tYGqdNP-
JyL2769U9jd8P3vT’. Bitcoins kunnen bijvoorbeeld worden verstuurd via een
website of via apps die met de blockchain zijn verbonden. Alle transacties in
de blockchain zijn openbaar en iedereen die dat wil, kan de transacties volgen.
Bitcoins zijn dus niet anoniem, maar het is soms wel lastig de personen ach-
ter een bitcoin-adres te identificeren. Als de identiteit van een gebruiker
bekend raakt, bijvoorbeeld omdat de gebruiker die zelf prijsgeeft op het
internet, kan diens hele transactiehistorie worden achterhaald. Bitcoins
worden opgeslagen op een computer in een bestand, de zogeheten ‘bitcoin
wallet’. Deze virtuele portemonnee is bereikbaar via een account van een
internetgebruiker of bijvoorbeeld op een USB-stick.

Regulering
Met de implementatiewet van de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn is een
eerste stap gezet in de bestrijding van witwassen via cryptogeld.48 De Imple-
mentatiewet onderwerpt bepaalde cryptodienstverleners voor het eerst aan de

48 EU-richtlijn 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn 2015/849 inzake de
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of
terrorismefinanciering.
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Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het
gaat daarbij om (1) crypto-omwisselplatforms, dat zijn platforms waar je virtuele
valuta kunt omwisselen voor andere virtuele valuta (bijvoorbeeld van bitcoin
naar ethereum of andersom) of virtuele valuta kunt omwisselen naar fiat geld
(bijvoorbeeld van bitcoin naar de euro of andersom); en (2) crypto-bewaarporte-
monnees zoals de hiervoor genoemde ‘bitcoin wallet’.

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van virtuele valuta een grote mate van
anonimiteit met zich meebrengt, waardoor criminelen via transacties met vir-
tuele valuta de herkomst van misdaadgeld kunnen verhullen voor autoriteiten
(witwassen). Toch is het net als bij online drugshandel van belang om het wit-
wassen met cryptocurrencies zoals bitcoin in perspectief te plaatsen. De
omvang van drugshandel en witwassen via het internet lijkt nog steeds
beperkt vergeleken met de omvang van drugshandel en witwassen in de
fysieke wereld (Europol, 2015b). Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat bitcoin
een populair betaalmiddel onder cybercriminelen is (Europol, 2016).

Casus: witwassen van bitcoins afkomstig van Agora en Evolution Market

Op 10 maart 2017 heeft de rechtbank Noord-Holland een verdachte ver-
oordeeld voor online drugshandel en gewoontewitwassen.49 De ver-
dachte handelde voornamelijk in xtc-pillen en LSD via de – indertijd
populaire – darknet markets Agora en Evolution. De verdachte speciali-
seerde zich in zijn omvangrijke handel in het bevoorraden van de zoge-
naamde resellers en behoorde daarmee tot het hogere segment van de
drugshandel. Voor de bewijsvoering is onder andere gebruik gemaakt
van de beoordelingen van klanten van de drugshandelaar op de fora.

In de zaak wordt uitgebreid ingegaan op de gebruikte cryptocurrencies,
in dit geval bitcoins, paycoins en opalcoins. Met behulp van financieel
rechercheren zijn de rechercheurs nagegaan of er een verbinding
gemaakt kon worden tussen de bitcoin-adressen in de digitale porte-
monnee op de laptop van de verdachte en de transacties en bitcoin-
adressen die voorkomen op genoemde darknet markets. In de periode
van 24 februari tot en met 9 maart 2015 waren bijvoorbeeld 889,90 bit-

49 Rechtbank Noord-Holland 10 maart 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1940.
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coins naar de fora overgemaakt met een toenmalige waarde van
208.125,72 euro. Daarbij is van zestien transacties vastgesteld dat de
verdachte deze heeft ontvangen van Evolution of Agora.

De verdachte is veroordeeld voor gewoontewitwassen. De herkomst van
de cryptocurrencies (uit de online drugshandel) werd verhuld door het
omwisselen van de bitcoins in euro’s. Deze geldbedragen zijn afkom-
stig uit enig misdrijf. De rechtbank kwalificeert de aanschaf van de per-
sonenauto’s en luxe goederen als verhullingshandelingen, nu deze zijn
aangeschaft met geld afkomstig uit de handel in verdovende middelen.
Het virtuele geld dat de verdachte nog in zijn bezit had en de luxe goe-
deren worden door de rechtbank verbeurd verklaard. Ondanks de rela-
tief jeugdige leeftijd van de verdachte tijdens het begaan van die feiten,
wordt de verdachte veroordeeld voor een forse gevangenisstraf van drie
jaar.

Strafbaarstelling
De strafbaarstelling van witwassen met cryptocurrencies zoals bitcoin is het-
zelfde als het witwassen met officieel geld. Met name opzetwitwassen (art.
420ter Sr) komt veel voor. Bij opzetwitwassen (art. 420bis Sr) worden de ver-
sluierhandelingen (het verbergen of verhullen van de oorsprong), de plaat-
singshandelingen (verwerven, voorhanden hebben, overdragen of omzetten)
en de omzettingshandelingen (omzetten en gebruikmaken) van een voorwerp
uit misdrijf verkregen, strafbaar gesteld. Op deze vorm van witwassen staat
een maximumstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde
categorie.50 In artikel 420bis.1 Sr is enkel het verwerven of voorhanden
hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit enig eigen mis-
drijf gekwalificeerd als eenvoudig witwassen, met een maximale gevangenis-
straf van zes maanden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan bitcoins
die zijn verkregen uit drugshandel op een darknet market.

Voor het vereiste dat de (virtuele) gelden afkomstig zijn uit een misdrijf, blijkt
uit de jurisprudentie dat met behulp van software zoals ‘Chainalysis’ kan

50 Bij schuldwitwassen (art. 420quater Sr, maximaal twee jaren gevangenisstraf) gaat het
om de versluierhandelingen en verplaatsingshandelingen van een voorwerp, waarbij
de verdachte redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp uit een misdrijf afkom-
stig is. Bij gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) worden zwaardere strafmaxima van
acht jaren gesteld voor degene die een gewoonte maakt van het plegen van witwassen.
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worden bewezen dat de bitcoins afkomstig zijn uit online drugsmarktplaat-
sen.51 Ook kunnen zogenoemde ‘witwastypologieën’ worden onderscheiden
die van nut kunnen zijn voor de bewijsvoering voor witwassen. Denk daarbij
aan een onredelijk hoge commissie52 voor het omzetten van bitcoins in
euro’s, het bieden van absolute anonimiteit53 aan klanten door bitcoin-hande-
laars en het gebruik van ‘bitcoin mixers’,54 die de herkomst van de bitcoins
verhullen (Koops & Oerlemans, 2019a).

Uit de jurisprudentie valt op dat vaak wordt vervolgd voor witwassen met bit-
coins, maar het ligt voor de hand dat we in de toekomst ook veroordelingen
zien met andere cryptocurrencies. De aankoop van illegale goederen op dark-
net markets is bijvoorbeeld ook vaak met Monero mogelijk (zie o.a. Oerle-
mans & Van Wegberg, 2019).

3.3.4 Online zedendelicten

Het internet heeft nieuwe vormen van zedenmisdrijven mogelijk gemaakt,
maar het speelt ook een rol bij het faciliteren van bestaande zedenmisdrijven.
Zo faciliteert het internet de verspreiding van kinderpornografische afbeeldin-
gen en video’s op grote schaal (Jenkins, 2001; Taylor & Quayle, 2006). Ook
maakt het internet rechtstreeks (seksueel) contact op afstand tussen personen
eenvoudig, wat bepaalde misdrijven (zoals ‘aanranding op afstand’) mogelijk
maakt (waarop verderop in deze paragraaf wordt ingegaan). De wetgever heeft
hier onder andere in de Wet computercriminaliteit II en III rekening mee
gehouden.55 Ook is er veel jurisprudentie over dit onderwerp. In dit onderdeel
wordt ingegaan op enkele zedendelicten waarbij de digitale context nadrukke-
lijk een rol speelt.

51 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam 29 december 2017, ECLI:NL:RBROT:
2017:10225 en Rechtbank Midden-Nederland 24 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:
2018:234.

52 Zie o.a. Rechtbank Midden-Nederland 24 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:234 en
Rechtbank Midden-Nederland 10 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1184.

53 Zie o.a. Rechtbank Rotterdam 8 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8988, Recht-
bank Rotterdam 29 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:10225 en Rechtbank Mid-
den-Nederland 10 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1184.

54 Zie Rechtbank Noord-Holland 10 maart 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1940, Rechtbank
Midden-Nederland 17 oktober 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5716, Rechtbank Midden-
Nederland 24 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:234 en Rechtbank Midden-Neder-
land 10 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1184.

55 Op 12 mei 2020 is de Wet seksuele misdrijven op internetconsultatie.nl gepubliceerd.
Het is nog onduidelijk of na de reacties een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt
gestuurd.
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3.3.4.1 Kinderpornografie
Kinderpornografie is een van de meest voorkomende vormen van cybercrimi-
naliteit in Nederland als naar het aantal gepubliceerde zaken wordt gekeken.
Bij kinderpornografie is, eenvoudig gezegd, sprake van een afbeelding van
een seksuele gedraging van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar
nog niet heeft bereikt.

De strafbaarstelling van kinderpornografie kent een dynamisch karakter. De
jaren zestig kenmerkten zich bijvoorbeeld als een tijd met ongekende open-
heid en seksuele vrijheid en expressie, waarin seksueel contact tussen volwas-
senen en kinderen niet zonder meer werd afgewezen.56 In die tijd kochten
sommige mensen kinderporno in seksshops of via de postorderbedrijven
(Taylor & Quayle, 2003). Vanaf de jaren tachtig vond er een mentaliteitsveran-
dering plaats. Vanuit de vrouwenbeweging werd gewezen op de schadelijke
effecten van pornografisch en kinderpornografisch materiaal en vanuit politie
en justitie werd erop gewezen dat de productie van kinderpornografie vaak
gepaard gaat met kindermisbruik (Kool, 1999). In de jaren tachtig werd kin-
derpornografie ook specifiek strafbaar gesteld in artikel 240b Sr, met destijds
een maximale gevangenisstraf van (slechts) drie maanden bij afbeeldingen
van personen jonger dan 16 jaar.

Het grootschalige gebruik van internet in de jaren negentig zorgde ook voor
een toename in de verspreiding en daarmee ook het bezit van kinderporno
(Prichard, Watters, & Spiranovic, 2011; Wolak, Finkelhor, & Mitchell, 2011).
Kinderporno werd bijvoorbeeld verspreid op online fora en peer-to-peer-net-
werken (Oerlemans, 2010). Daarbij wordt kinderporno zowel verspreid in een
commercieel circuit met betalende klanten als uitgewisseld tussen kinderpor-
nogebruikers (Stol et al., 2008). Ook vond er een verplaatsing plaats van
fysieke naar digitale ontmoetingsplekken. In 2002 is de leeftijdsgrens ver-
hoogd van 16 naar 18 jaar. De wijdverbreide beschikbaarheid van kinderporno
uit zich ook in het grote aantal afbeeldingen dat verdachten in hun bezit
hebben. Het bezit van honderdduizenden en zelfs een enkele keer miljoenen
kinderpornografische afbeeldingen komt geregeld voor in de jurisprudentie
(Koops & Oerlemans, 2019a).57

56 Aanwijzing kinderpornografie 2007, p. 8.
57 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam 9 december 2009, ECLI:NL:RBROT:

2009:BK6022, Rechtbank Den Haag 13 maart 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:2872 en
Rechtbank Rotterdam 31 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2445.
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Van der Bruggen zet in haar werk uiteen dat als volgende stap kinderporno
wordt uitgewisseld in professionele netwerken. Op kinderpornofora die via
het dark web toegankelijk zijn (voornamelijk Tor), zijn duizenden tot hon-
derdduizenden personen bewust op zoek naar kinderporno en bereid om de
grens van het strafbare te overschrijden (Van der Bruggen, 2018). Deze fora
faciliteren niet alleen het uitwisselen van kinderpornografisch materiaal en
informatie met betrekking tot kindermisbruik, maar ook de (technische)
afscherming ervan. In tegenstelling tot alle andere online markten is daarbij
geen sprake van enig financieel oogmerk. Veeleer lijkt er sprake te zijn van
een soort ruilhandel.

Leden communiceren met elkaar door middel van threads, series van berich-
ten gecentreerd rondom een bepaald thema, zoals het type materiaal (bijvoor-
beeld jongens versus meisjes, hardcore versus softcore, teen versus pre-teen),
informatieve secties (bijvoorbeeld over technieken omtrent computerveilig-
heid en technische afscherming of het plegen van kindermisbruik) en secties
met betrekking tot forumbeheer waar administrators leden welkom heten en
de huisregels uitleggen (Van der Bruggen, 2018). Soms krijgen leden met een
hogere status toegang tot verborgen delen op het forum als zij materiaal aan-
leveren, wat vaak gepaard gaat met een grotere mate van prestige en autori-
teit.

Casus: kinderpornografie op darkweb fora

Op 3 maart 2020 werd een verdachte veroordeeld voor deelname aan
een criminele organisatie, waarbij hij samen met medeverdachten actief
was op drie kinderpornofora.58 De verdachte in deze zaak was ‘hoofd-
administrator en hoster’ van twee chatrooms. Hij ‘promoveerde’ bezoe-
kers bijvoorbeeld tot moderator als deze ‘langere tijd positief’ opvielen.
De ‘staff’ van de chatsites hadden verschillende rangen met eigen chat-
kanalen. Op die kanalen kon men makkelijker en vrijer praten, omdat
buitenstaanders minder makkelijk konden meelezen. De leden hielden
aantekeningen bij van vergaderingen, wat achteraf bijdroeg aan de
bewijsvoering tegen de kinderpornogebruikers.

58 Zie Rechtbank Overijssel 3 maart 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:913.
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De rechtbank ging niet mee in het verweer van de verdediging dat het
delen van tekst en links naar kinderporno in de chatkanalen geen
verspreiding van kinderporno is. Ook de waarschuwing op de chatsites
dat geen kinderporno mocht worden verspreid, overtuigde de rechters
niet omdat uit ander bewijs was af te leiden dat daadwerkelijk kinder-
porno werd verspreid. In een van de chatrooms werden tussen 26 janu-
ari en 14 juni 2018 2410 afbeeldingen gedeeld, waarvan er 298 kinder-
pornografisch waren.

Strafbaarstelling
Bij kinderpornografie is dus sprake van een afbeelding van een seksuele
gedraging van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft
bereikt. Het downloaden, toegang verschaffen, vervaardigen, doorvoeren, uit-
voeren, verwerven of in bezit hebben is strafbaar op grond van artikel 240b
Sr. Daarbij geldt een maximumstraf van vier jaren of een geldboete van de
vijfde categorie. Als van bovengenoemde handelingen een beroep of
gewoonte wordt gemaakt, is de maximumstraf ten hoogste acht jaren (lid 2)
(zie voor een uitgebreid bespreking Kuijer, Van den Hurk, & De Vries, 2020).

Naar aanleiding van het Cybercrimeverdrag heeft Nederland in 2006 ook vir-
tuele kinderpornografie strafbaar gesteld door aan de delictsomschrijving ‘of
schijnbaar is betrokken’ toe te voegen. Door het opnemen van het woord
‘schijnbaar’ in de wettekst hoeft ‘het openbaar ministerie niet [meer] de daad-
werkelijke betrokkenheid van een echt kind te bewijzen. Voldoende is dat aan-
nemelijk wordt gemaakt dat de afgebeelde persoon op een echt kind lijkt.’59

In jurisprudentie is verder duidelijk gemaakt dat de toevoeging van het woord
‘schijnbaar’ ziet op drie gevallen: (1) een afbeelding van een echt kind; (2) een
afbeelding van een echt persoon die eruitziet als een kind; (3) een realistische
afbeelding van een niet bestaand kind.60

Bij virtuele kinderpornografie vindt bij de vervaardiging van het materiaal
natuurlijk geen fysiek misbruik van een minderjarige plaats. Vroeger was de
schade die in werkelijkheid op het moment van de totstandkoming van de
afbeelding werd toegebracht en de bescherming tegen het in omloop brengen
van dit materiaal, de ratio voor de strafbaarstelling van kinderpornografie. Vir-

59 Kamerstukken II 2001/02, 27745, nr. 6, p. 8.
60 Hof ’s-Hertogenbosch 14 april 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ1179 en Hoge Raad

12 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY9719.
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tuele kinderpornografie wordt ook strafwaardig geacht, omdat deze afbeeldin-
gen kunnen worden gebruikt voor het aanmoedigen of verleiden van kinde-
ren tot seksuele handelingen. Met de strafbaarstelling van virtuele kinderpor-
nografie wordt voorkomen dat gedrag deel kan gaan uitmaken van een
subcultuur die seksueel misbruik van kinderen bevordert (Koops & Oerle-
mans, 2019a).61

3.3.4.2 Sexting
Het woord sexting is een samentrekking van de woorden ‘seks’ en ‘texting’ en
is een overkoepelende term voor het sturen, ontvangen of doorsturen van
seksueel getinte berichten via mobiele telefoons of andere (online) media,
zoals een computer of tablet (Van Berlo & Ploem, 2018). Sexting komt veel
voor onder jongeren en adolescenten (Lievens, 2014). De gevolgen van sexting
hoeven niet altijd negatief of schadelijk te zijn (Gorissen et al., 2020).

Strafbaarstelling
Het is echter strafbaar als op de afbeelding een seksuele gedraging van een
minderjarige staat (dan betreft het de verspreiding van kinderpornografie, zie
art. 240b Sr). Onder omstandigheden kan sexting ook andere strafbare feiten
opleveren, met name als er minderjarigen bij betrokken zijn. Daarbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan ontucht (art. 247 Sr), waarbij een minderja-
rige wordt verleid om geslachtsdelen te laten zien of seksuele handelingen uit
te voeren en de opnames daarvan te versturen. Bij meerderjarigen kan er ook
sprake zijn van belaging (art. 285b Sr) als er sprake is van stelselmatigheid en
er wederrechtelijk en opzettelijk inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke
levenssfeer van een persoon (Ten Voorde, 2017).

Het Openbaar Ministerie stelt in de regel geen vervolging in bij consensuele
sexting onder jongeren. Dat is anders als er bijvoorbeeld schade is berokkend
aan de afgebeelde minderjarige of de afbeeldingen bijvoorbeeld na misleiding
of onder dreiging tot stand zijn gekomen.62 Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen drie categorieën van sexting:
• Categorie I: er is sprake van (aanwijzingen voor) commerciële elementen,

druk, dwang, misleiding, heimelijke opnamen, een afhankelijkheids-
relatie, een slachtoffer jonger dan 12 jaar, een meer dan beperkt leeftijds-

61 Zie ook Aanwijzing kinderpornografie 2016.
62 Zie Aanwijzing kinderpornografie 2016.
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verschil (vijf jaar of meer) of een mogelijk ander zedenmisdrijf; indien de
verdachte 23 jaar of ouder is, is automatisch sprake van categorie I.

• Categorie II: er zijn aanwijzingen voor andere motieven dan onder cate-
gorie I; te denken valt aan pesten, smaad, laster of intimidatie.

• Categorie III: Het beeldmateriaal lijkt op basis van vrijwilligheid tot stand
te zijn gekomen, de betrokkenen zijn beiden minderjarig en er is geen
sprake van verzwarende omstandigheden zoals beschreven in categorie I
en II.

Het strafrecht is in principe niet bedoeld voor categorie III. In alle gevallen
staat volgens de leidraad het complete afdoeningsrepertoire ter beschikking:
vervolging, OM-afdoening, Halt, reprimande, (voorwaardelijk) sepot of een
alternatieve afdoening (Gorissen et al., 2020). Gevallen van categorie I sexting
zijn dermate ernstig dat veelal voor vervolging zal worden gekozen. Categorie
II sexting komt ook in aanmerking voor een dagvaarding, maar ook voor een
HALT-afdoening, (voorwaardelijk) sepot of een OM-afdoening. In deze
gevallen zal veelal voor de strafbaarstelling voor smaad of belediging worden
gekozen. Daarnaast kan ook een beroep worden gedaan op schending van het
portretrecht of de artikelen 240 en 240a van het Wetboek van Strafrecht. Voor
feiten vallend in categorie III is het strafrecht in principe niet bedoeld, omdat
het doorgaans juridisch niet mogelijk is of niet in het belang van de betrokke-
nen is (Gorissen et al., 2020).

3.3.4.3 Grooming
Grooming wordt omschreven als het online inkapselen van een minderjarige
met het oogmerk seksueel misbruik te plegen of kinderpornografische afbeel-
dingen te produceren (Lindenberg & Van Dijk, 2016). Dit wordt ook wel
omschreven als digitaal kinderlokken (Jonker, Van Berlo, & Haastrecht, 2017).
In de literatuur worden verschillende fasen onderscheiden die groomers door-
lopen (zie met name O’Connell, 2003). Kort gezegd wordt daarbij doorgaans
eerst een vriendelijke band opgebouwd met het slachtoffer voordat de dader
overgaat tot communicatie over seksualiteit. Tussentijds gaat de dader vaak na
welk risico hij loopt door te vragen naar de locatie en het aantal gebruikers
van de computer (Gorissen et al., 2020). In de fase van exclusiviteit wordt het
gevoel van vriendschap versterkt en wordt de relatie gekenmerkt door een
sterk gevoel van wederkerigheid waarbij, door wederzijds respect, de commu-
nicatie geheim moet blijven voor anderen. Door vervolgens te communiceren
over seksualiteit komt een exclusieve vertrouwensband tot stand en krijgt de
dader pressiemateriaal om de minderjarige mee onder druk te zetten of te
chanteren (Gorissen et al., 2020).
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Strafbaarstelling
Grooming is als specifiek delict strafbaar gesteld als door gebruikmaking van
een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatie-
dienst voorstellen voor een ontmoeting worden gedaan aan een persoon van
minder dan 16 jaar met het oogmerk ontuchtige handelingen met hem of
haar te plegen of kinderporno te vervaardigen (art. 248e Sr). Het oogmerk van
de dader bij de ontmoeting moet dus gericht zijn op het plegen van ontuch-
tige handelingen of het vervaardigen van kinderpornografie.63

Voor strafbaarheid van ongewenste seksuele communicatie met minder-
jarigen is dus meer nodig dan enkel een seksuele inhoud van de woordelijke
communicatie (Lindenberg, 2016). ‘Webcamseks’ met minderjarigen kan
strafbaar zijn als ontucht (art. 247 Sr) als iemand een minderjarige verleidt of
dwingt om geslachtsdelen te laten zien of te masturberen voor de webcam.
Ook andere delicten kunnen mogelijk van toepassing zijn, zoals aanranding
van de eerbaarheid (art. 246 Sr) of ontucht met een minderjarige prostituee
als de minderjarige voor de webcam onder dwang seks heeft met een derde.

De Hoge Raad heeft duidelijk gemaakt dat voor strafbaarheid van grooming
(art. 248e Sr) is vereist dat de verdachte ‘een ontmoeting voorstelt’ én ‘hij
enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van de ontmoe-
ting’.64 Die uitvoeringshandeling uit zich al snel in de richting van een con-
creet voorstel voor een bepaalde datum, tijd en plaats, bijvoorbeeld door het
toesturen van een reisschema, plattegrond of route-instructie. Daarbij hoeft
de ontmoeting niet daadwerkelijk plaats te vinden. Grooming is immers in
feite een voorbereidingshandeling.

63 Kamerstukken II 2008/09, 31810, nr. 3, p. 9. Zie ook Hof Arnhem 15 september 2011,
ECLI:NL:GHARN:2011:BT1553.

64 Hoge Raad 11 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3140.
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Casus: ‘Sweetie’

Met de Wet computercriminaliteit III is artikel 248e Sr gewijzigd.65 Hier-
door kan een persoon ook strafbaar zijn bij het groomen van een (echte
of virtuele) ‘lokpuber’. Het groomen van een virtuele lokpuber, zoals het
meisje ‘Sweetie’, is daardoor tegenwoordig onder omstandigheden
strafbaar. Sweetie was een virtueel Filipijns meisje dat door Terres des
Hommes in 2013 werd ingezet om aandacht te genereren voor het pro-
bleem van webcamseks met minderjarigen. Ongeveer 20.000 mannen
uit zo’n 71 landen zochten contact met Sweetie. De onderzoekers verza-
melden persoonlijke gegevens en Facebookgegevens waarmee zo’n
1000 mannen konden worden geïdentificeerd in de tien weken tijd dat
het project liep.66

Met de Wet seksuele misdrijven, waarvan het wetvoorstel nog naar de Tweede
Kamer moet worden verstuurd, wordt ook een bepaling voorgesteld om ‘sex-
chatting’ onder omstandigheden strafbaar te stellen. Hierbij gaat het om
gedrag waarbij (nog) geen sprake is van seksuele interactie, maar dat volgens
de wetgever naar de huidige opvattingen wel schadelijk en strafwaardig wordt
geacht. Het gaat daarbij met name om het seksueel inkapselen van een kind,
waarbij een minderjarige in een belevingswereld getrokken wordt waar deze
nog niet hoort en daarbij gedwongen wordt dit verborgen te houden en
telkens online te verschijnen. Tijdens het contact wordt van kinderen verlangd
dat zij naakt voor een camera poseren of worden zij met naaktbeelden of sek-
suele gedragingen van volwassenen geconfronteerd of worden zij ertoe aange-
zet seksuele fantasieën te verzinnen en te beschrijven. De wetgever geeft aan
dat strafbaarstelling wenselijk is, omdat de seksualiserende benadering van
kinderen schadelijk is en het een drempelverlagend effect heeft richting
seksueel misbruik.67

65 Art. 248e Sr: ‘iemand die zich, al dan niet met een technisch hulpmiddel, waaronder
een virtuele creatie van een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt,
voordoet als een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt’
(cursivering toegevoegd).

66 F. Huiskamp, ‘Voor het eerst man veroordeeld vanwege chatten met virtuele meisje
sweetie’, NRC Handelsblad, 21 oktober 2014.

67 Zie pagina 6 van de toelichting op het conceptwetsvoorstel Wet seksuele misdrijven.
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3.3.4.4 Sextortion
Sextortion is een samenvoeging van de Engelse woorden ‘sex’ en ‘extortion’ en
verwijst naar het gebruiken van seksueel getint beeldmateriaal als chantage-
middel (Wolak & Finkelhor, 2011). Het betreft een relatief nieuw fenomeen dat
ook veel aandacht vanuit de maatschappij en van de wetgever krijgt (Ten
Voorde, 2017). Van sextortion is sprake als iemand eerst wordt verleid om een
relatief onschuldig naaktbeeld te tonen of te sturen en dat vervolgens deze
beelden of webcamopnamen worden gebruikt om de persoon te dwingen tot
meer – en steeds verdergaande – seksuele handelingen voor de webcam,
onder de bedreiging dat de beelden via internet zullen worden verspreid. Als
voorafgaand aan de sextortion de afbeeldingen of video’s zijn overgenomen
uit de computer van het slachtoffer kan uiteraard ook computervredebreuk en
het installeren van kwaadaardige software ten laste worden gelegd. Het
verschil met ongewenste sexting en wraakporno is dat dreiging gebruikt
wordt om een slachtoffer ertoe te dwingen iets te doen, zelfs als het versprei-
den van het beeldmateriaal nooit plaatsvindt (Wolak et al., 2018).

Casus: Aydin C.

Aydin C., ook wel bekend als de ‘webcamafperser’, kreeg internationale
bekendheid door de zelfdoding van de 15-jarige Canadese Amanda Todd
in 2012.68 Zij was als gevolg van C.’s praktijken dermate tot wanhoop
gedreven dat ze besloot een einde aan haar leven te maken. Haar You-
Tube-filmpje hierover kreeg wereldwijde bekendheid.

Aydin C. werd in een Nederlandse strafzaak verdachte nadat de beveili-
gingsafdeling van Facebook een rapport naar Engelse autoriteiten had
doorgestuurd over een mogelijke kindmisbruiker. Na enige tijd brachten
de Engelsen de Nederlandse autoriteiten op de hoogte. Aydin C. ging
geraffineerd te werk. Hij gebruikte vele aliassen op Facebook om
34 minderjarige vrouwen en vijf volwassen mannen te verleiden, bloot-
video’s of foto’s te maken en daarna af te persen om hem van nieuw
materiaal te voorzien. Daarbij deed hij zich voor als minderjarige jon-
gen. Aydin C. gebruikte ook beelden voor chantage van masturberende
mannen die aan het webcammen waren met – zo dachten ze – een min-
derjarige jongen. Bij niet-betaling zou de verdachte de beelden versprei-

68 Zie CBC, ‘The Sextortion of Amanda Todd’, 15 november 2013 en Zembla, ‘De dood
van Amanda Todd’, 4 december 2014 (documentaire).
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den onder vrienden en familie. Hij verborg zijn IP-adres met een ‘virtual
private network’ (VPN)-verbinding (zie hoofdstuk 7) en misbruikte pas-
poorten van anderen voor de registratie bij de online betalingsdienst
Skrill. Hij gebruikte de betalingsdienst Western Union voor het ophalen
van de bedragen (in totaal meer dan € 30.000) die hij door webcam-
afpersing had verkregen.69

Het Hof Amsterdam heeft Aydin C. uiteindelijk veroordeeld tot 10 jaar
en 243 dagen gevangenisstraf voor de ‘sextortion’ van zijn slachtof-
fers.70 Ook wordt hij mogelijk uitgeleverd aan Canada, dat hem wil ver-
volgen voor de dood van Amanda Todd.

Strafbaarstelling
In de Aydin C.-zaak werden de gedragingen van Aydin C. aangemerkt als
(online) aanranding (art. 246 Sr) en afdreiging (art. 318 Sr) omdat de slachtof-
fers vaak niet de mogelijkheid hadden om te verhinderen dat de dader de
afbeeldingen verspreidde en zich daarom gedwongen voelden om toe te geven
aan de dader. In dat geval is er sprake van (poging tot) aanranding op afstand.
Het is voor aanranding dus niet vereist dat er fysiek contact is tussen de dader
en het slachtoffer; aanranding kan onder deze omstandigheid ook op afstand
plaatsvinden.71 Van afdreiging (art. 318 Sr) kan sprake zijn als de afbeeldingen
of video’s later tegen het slachtoffer worden gebruikt om deze te chanteren.
Daarnaast kan sprake zijn van afpersing (art. 317 Sr) als de afperser gericht is
op het verkrijgen van geld of meer seksueel getint materiaal (art. 317 Sr). In
situaties waarbij de seksuele gunsten ‘hands-on’ moeten plaatsvinden, kan
sprake zijn van dwang, zoals omschreven in artikel 284 Sr (Cleiren, Ten
Voorde, & Van Waas, 2019; Gorissen et al., 2020; zie uitgebreid Ten Voorde,
2017).72

69 Rechtbank Amsterdam 16 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1627, Computerrecht
2017/103, m.nt. J.J. Oerlemans (Aydin C.-zaak).

70 Hof Amsterdam 14 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4620.
71 Rechtbank Amsterdam 16 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1627, Computerrecht

2017/103, m.nt. J.J. Oerlemans (Aydin C.-zaak) en Hof Amsterdam 14 december 2018,
ECLI:NL:GHAMS:2018:4620, Computerrecht 2019/52, m.nt. M.H.G.M. van der Lin-
den.

72 Dwang is het ‘door bedreiging met geweld of andere feitelijkheden dwingen iets te
doen, te laten of te dulden’.
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3.3.4.5 Wraakporno
Wraakporno betreft het online plaatsen van seksuele afbeeldingen of video’s
met het doel om wraak te nemen op een persoon. Daders van wraakporno
zijn vaak ex-partners die ten tijde van de relatie seksueel getint beeldmateriaal
hebben ontvangen en dit als wraak voor het verbreken van de relatie versprei-
den om het slachtoffer publiekelijk te schande te maken of te vernederen
(Gorissen et al., 2020). Toch zijn de daders niet altijd (ex-)partners en is het
motief niet noodzakelijkerwijs wraak, maar kunnen motivaties bijvoorbeeld
ook vernedering van het slachtoffer, het versterken van vriendschappen
tussen daders, het reguleren van elkaars seksuele gedrag en het vergroten van
de eigen populariteit zijn (Gorissen et al., 2020).

Het komt bij wraakporno ook voor dat afbeeldingen of video’s met seksuele
gedragingen die in consensuele relatie zijn gemaakt, worden gehackt en op
internet worden geplaatst (Goudsmit, 2019). Dat is bijvoorbeeld mogelijk door
een online opslagsysteem te hacken of heimelijk via malware afbeeldingen
van een webcam te maken. Ten slotte wijzen wij hier nog op een mogelijk
groeiende vorm van wraakporno van ‘gefingeerde pornografie’ door middel
van ‘deepfakes’, waarbij het hoofd van iemand op seksueel beeldmateriaal van
iemand anders is gemonteerd, bijvoorbeeld wanneer iemands gezicht via ‘face
swapping’ op het lichaam van een pornomodel is gemonteerd (Goudsmit,
2019).

Strafbaarstelling
Wraakporno is sinds 1 januari 2020 strafbaar gesteld in het nieuwe artikel
139h Sr. De strafbaarstelling is deels ingegeven door het fenomeen waarbij
personen seksfoto’s of video’s van hun ex online zetten. Het doel van het
online plaatsen van afbeeldingen zou dan zijn om ‘wraak’ te nemen op de
persoon. Artikel 139h Sr stelt het strafbaar om opzettelijk en wederrechtelijk
van een persoon een afbeelding van seksuele aard te vervaardigen of er de
beschikking over te hebben, terwijl diegene weet of redelijkerwijs moet ver-
moeden dat deze door of als gevolg van een wederrechtelijke gedraging is
verkregen. De openbaarmaking, bijvoorbeeld het op internet zetten van zo’n
afbeelding van wraakporno met persoonsgegevens daarbij (‘exposen’), is ook
strafbaar, als het door een strafbaar feit is verkregen en de verdachte weet dat
de openbaarmaking nadelig kan zijn voor die persoon.

Wraakporno is onder omstandigheden ook op grond van andere delicten straf-
baar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan smaadschrift (art. 261 Sr), waarbij
iemands eer of goede naam wordt aangerand met het kennelijke doel daaraan
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ruchtbaarheid te geven. Van der Hof (2016) legt uit dat daarvan bijvoorbeeld
sprake kan zijn als een foto van een ex online wordt geplaatst met daarbij
begeleidende teksten via de chat, fora of sociale media.

3.4 Toekomstige ontwikkelingen

De digitalisering van ons leven zet door en zal ook invloed hebben op crimi-
naliteit. Naar alle waarschijnlijkheid zullen bepaalde vormen van cybercrimi-
naliteit in de toekomst nog geavanceerder worden. Ook is het denkbaar dat
nieuwe actoren op het toneel verschijnen en er nieuwe verschijningsvormen
ontstaan. In deze paragraaf zetten wij de belangrijkste ontwikkelingen en de
invloed daarvan op criminaliteit op een rij.

Grotere betrokkenheid statelijke actoren
Het Nederlandse Nationale Cyber Security Centrum waarschuwt sinds 2019
dat er van statelijke actoren een grotere dreiging op het gebied van cyber-
security uitgaat dan van criminelen (NCSC, 2018). Buitenlandse statelijke
actoren voeren in Nederland voornamelijk economische spionage uit op
Nederlandse ‘topsectoren’, zoals de high tech sector (zoals een chipmaker) en
de agrarische sector (zoals bedrijven die zich bezighouden met de veredeling
van zaden). Zoals gezegd ligt de focus van dit boek echter op cybercriminali-
teit, waarbij het gaat om criminaliteit die door criminelen of verdachten wordt
gepleegd, waardoor verder niet zal worden ingegaan op cyberspionage.

The ‘internet of things’
Een andere belangrijke hedendaagse ontwikkeling die ongetwijfeld ook in de
toekomst een rol gaat spelen, is het zogenoemde ‘internet of things’, waarbij
apparaten gegevens verzamelen over hun omgeving, via een netwerk deze
gegevens uitwisselen en (semi)autonome beslissingen nemen die van invloed
zijn op de omgeving (Van Berkel et al., 2017). Daarbij kan worden gedacht aan
apparaten zoals internetcamera’s, slimme auto’s, slimme verkeerslichten (met
sensoren zoals personentellers), slimme lampen, slimme planten (die aange-
ven als ze water nodig hebben), et cetera. Met behulp van sensoren in de
apparaten kunnen dingen als temperatuur en (lucht)vochtigheid worden
gemeten.

In de afgelopen jaren is al zichtbaar geworden dat veel objecten onvoldoende
beveiligd zijn of dat mensen de standaardinstellingen niet wijzigen. Deze
apparaten kunnen worden gehackt en vervolgens onderdeel worden van een
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botnet waarmee ddos-aanvallen worden uitgevoerd. In 2016 is bijvoorbeeld
met honderdduizenden apparaten die onderdeel vormden van het Mirai-bot-
net een grote hosting provider aangevallen, waardoor populaire diensten voor
miljoenen gebruikers zoals Twitter, Netflix en CNN enige tijd ontoegankelijk
waren.73 Ook in Nederland zijn in 2019 mensen veroordeeld voor het gebrui-
ken van Mirai-malware en het uitvoeren van ddos-aanvallen.74

Serieuzere consequenties kunnen ontstaan wanneer in of aan het lichaam ver-
bonden apparaten worden gehackt, zoals een insulinepomp of pacemaker. In
2013 werd bijvoorbeeld bekend dat toenmalige vicepresident Dick Cheney uit
de Verenigde Staten zijn pacemaker niet meer via een netwerk in verbinding
liet staan, uit angst dat deze zou worden gehackt.75 Langzaam ontstaat een
‘Internet der Mensen’ (Internet of People). In de toekomst zullen digitale
technologieën steeds verder integreren met het menselijk lichaam. Ienca
(2015) geeft aan dat het in theorie ook mogelijk is dat persoonlijke informatie
zoals bankgegevens gestolen of gemanipuleerd wordt door middel van het
hacken van neurologische apparaten die verbonden zijn met de hersenen van
mensen. Hij spreekt in dit kader van zogenaamde neurocriminals en brain
hacking.

De volgende stap is dat al deze apparaten en mensen naadloos op elkaar aan-
sluiten en met elkaar samenwerken waardoor en er een ‘Internet van Alles’
(Internet of Everything) ontstaat. Het uitvoeren van ddos-aanvallen op netwer-
ken of het infecteren van apparaten in netwerken kan dan zeer grote gevolgen
hebben voor de economie, maar mogelijk ook voor de gezondheid van
mensen, en kan de continuïteit van vitale diensten in gevaar brengen.

Het gebruik van artificiële intelligentie door cybercriminelen
Veel vormen van cybercriminaliteit hebben, zoals in hoofdstuk 2 ook werd
benoemd, een deels geautomatiseerd karakter, wat impliceert dat veel hande-
lingen in het criminele proces door machines kunnen worden uitgevoerd.
Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) door
cybercriminelen kan worden beschouwd als de volgende stap in de automati-
sering van criminaliteit. Hierbij gaat het niet alleen om machines die taken

73 N. Woolf, ‘DDoS attack that disrupted internet was largest of its kind in history,
experts say’, The Guardian, 16 oktober 2016.

74 Zie Rechtbank Den Haag 7 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2116, Computerrecht
2019/93, m.nt. J.J. Oerlemans.

75 L. Vaas, ‘Doctors disabled wireless in Dick Cheney’s pacemaker to thwart hacking’,
Naked Security, 22 oktober 2013.
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overnemen, maar om machines die in staat zijn om zelf te leren en beslissin-
gen te nemen (Bostrom, 2014). Zowel beveiligingsexperts als wetenschappers
geven aan dat het niet lang zal duren voordat het gebruik van AI door cyber-
daders wijdverbreid is (Brundage et al., 2018; Goodman, 2015; UNICRI/Inter-
pol, 2018). Cybercriminelen zouden bijvoorbeeld AI kunnen integreren in
malware, social engineering-aanvallen geavanceerder en persoonlijker kunnen
maken (Brundage et al., 2018) of software kunnen trainen om onopgemerkt te
blijven (Bahnsen et al., 2017).

3.5 Tot besluit

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste verschijningsvormen van cybercrimina-
liteit en gedigitaliseerde criminaliteit uitgelegd. U begrijpt op welke wijze
deze misdrijven doorgaans worden gepleegd en op welke manier zij strafbaar
zijn gesteld. Zoals we hebben gezien, zijn in de praktijk vaak verschillende
delicten tegelijk van toepassing. Het is bijvoorbeeld mogelijk om oplichting te
plegen nadat de financiële persoonsgegevens zijn overgenomen door compu-
tervredebreuk en het installeren van malware. Mogelijk worden zelfs de
computers van meerdere slachtoffers aangestuurd via een botnet en werken
de betrokkenen samen in een crimineel samenwerkingsverband. Het ver-
diende geld kan vervolgens worden witgewassen via bitcoins. Met de kennis
uit dit hoofdstuk herkent u de modus operandi en de mogelijke strafbare
handelingen.

3.6 Discussievragen

1. Is het onderscheid tussen cybercriminaliteit in enge zin en gedigitali-
seerde criminaliteit wel altijd scherp?

2. Welke voor- en nadelen kleven aan het melden van ICT-kwetsbaarheden?
3. Wat vindt u na het lezen van dit hoofdstuk van de stelling: ‘De wet loopt

altijd achter’?
4. Is het wenselijk het fenomeen ‘seks-chatten’ strafbaar te stellen?
5. Wat vindt u van het feit dat virtuele kinderpornografie strafbaar is

gesteld?
6. Wat zijn uw overwegingen bij het doen van dossieronderzoek of ‘data

science’ op onderzoeksgegevens waarbij nog geen uitspraak is gedaan
over de zaak?
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7. Is cryptogeld inderdaad geen ‘echt’ (fiat) geld?
8. Moeten cryptocurrencies worden gereguleerd?

3.7 Kernbegrippen

• Banking malware
• Bitcoin
• Botnet
• Computervredebreuk
• Darknet market
• Ddos-aanval
• Ethisch hacken
• Grooming
• Hacking
• Malware
• Marktplaatsoplichting
• Online handelsfraude
• Phishing
• Ransomware
• Sexting
• Sextortion
• (Virtuele) kinderpornografie
• Witwassen (online)
• Wraakporno
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Bijlage: Overzicht delicten76

Wetsarti-
kel

Naam Omschrijving

80sexies
Sr

Begripsbe-
paling:
‘geautomati-
seerd werk’

Onder geautomatiseerd werk wordt verstaan een apparaat of groep
van onderling verbonden of samenhangende apparaten, waarvan er
één of meer op basis van een programma automatisch computer-
gegevens verwerken.

138ab Sr Computer-
vredebreuk

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft
hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomati-
seerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval
sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven:
a) door het doorbreken van een beveiliging,
b) door een technische ingreep,
c) met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of
d) door het aannemen van een valse hoedanigheid.
2. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader
vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overge-
dragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich
wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt of
opneemt.
3. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk gepleegd door tus-
senkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, indien de
dader vervolgens
a) met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoor-

delen gebruik maakt van verwerkingscapaciteit van een geauto-
matiseerd werk;

b) door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is
binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd
werk van een derde.

138b Sr Dos-aanval 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk de
toegang tot of het gebruik van een geautomatiseerd werk belemmert
door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden.
2. Indien het feit wordt gepleegd met behulp van een aanzienlijk aantal
geautomatiseerde werken die getroffen zijn door het gebruik van een
middel als bedoeld in artikel 139d, tweede lid, dat hoofdzakelijk daar-
voor geschikt is gemaakt of ontworpen, wordt de schuldige gestraft
met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete
van de vierde categorie.
3. Indien het feit ernstige schade veroorzaakt, of is gepleegd tegen een
geautomatiseerd werk behorende tot de vitale infrastructuur, wordt de
schuldige gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of
geldboete van de vierde categorie.
4. Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch
misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit
gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

76 Dit overzicht is gemaakt op 1 augustus 2020. Intussen kunnen zich wijzigingen
hebben voorgedaan.
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5. Indien een feit is begaan met een terroristisch oogmerk, wordt de op
het feit gestelde gevangenisstraf met de helft verhoogd.

138c Sr Overnemen
van niet-
openbare
gegevens

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft degene die opzettelijk en wederrechte-
lijk niet-openbare gegevens die zijn opgeslagen door middel van een
geautomatiseerd werk, voor zichzelf of voor een ander overneemt.

139c Sr Aftappen
gegevens
met een
technisch
hulpmiddel

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk
met een technisch hulpmiddel gegevens aftapt of opneemt die niet
voor hem bestemd zijn en die worden verwerkt of overgedragen door
middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd
werk.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het aftappen of opnemen:
1°. van door middel van een radio-ontvangapparaat ontvangen gege-
vens, tenzij om de ontvangst mogelijk te maken een bijzondere
inspanning is geleverd of een niet toegestane ontvanginrichting is
gebruikt.
2°. door of in opdracht van de gerechtigde tot een voor de telecommu-
nicatie gebezigde aansluiting, behoudens in geval van kennelijk mis-
bruik;
3°. ten behoeve van de goede werking van een openbaar telecommuni-
catienetwerk, ten behoeve van de strafvordering, dan wel ter uitvoering
van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.

139d Sr Plaatsen en
voorhanden
hebben van
opname-,
aftap- c.q.
afluisterap-
paratuur

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft hij die met het oogmerk dat daardoor
een gesprek, telecommunicatie of andere gegevensoverdracht of
andere gegevensverwerking door een geautomatiseerd werk weder-
rechtelijk wordt afgeluisterd, afgetapt of opgenomen, een technisch
hulpmiddel op een bepaalde plaats aanwezig doet zijn.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met het oogmerk dat daar-
mee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste
lid, 138b of 139c wordt gepleegd:
a) een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of

ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, vervaar-
digt, verkoopt, verwerft, invoert, verspreidt of anderszins ter
beschikking stelt of voorhanden heeft, of

b) een computerwachtwoord, toegangscode of daarmee vergelijk-
baar gegeven waardoor toegang kan worden gekregen tot een
geautomatiseerd werk of een deel daarvan, vervaardigt verkoopt,
verwerft, invoert, verspreidt of anderszins ter beschikking stelt of
voorhanden heeft.

139e Sr Het bekend-
maken en
het ter
beschikking
stellen van
opname- of
afluisterap-
paratuur
aan een
ander

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft:
1°. hij die de beschikking heeft over een voorwerp waarop, naar hij weet
of redelijkerwijs moet vermoeden, gegevens zijn vastgelegd die door
wederrechtelijk afluisteren, aftappen of opnemen van een gesprek, tele-
communicatie of andere gegevensoverdracht of andere gegevensver-
werking door een geautomatiseerd werk zijn verkregen;
2°. hij die gegevens die hij door wederrechtelijk afluisteren, aftappen of
opnemen van een gesprek, telecommunicatie of andere gegevensover-
dracht of andere gegevensverwerking door een geautomatiseerd werk
heeft verkregen of die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden,

99

3  Verschijningsvormen van cybercriminaliteit

https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel139c/lid2/onderdeel1
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel139c/lid2/onderdeel2
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel139c/lid2/onderdeel3
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel138b/
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel139c/
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel139e/onderdeel1
https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel139e/onderdeel2


Wetsarti-
kel

Naam Omschrijving

ten gevolge van zulk afluisteren, aftappen of opnemen te zijner kennis
zijn gekomen, opzettelijk aan een ander bekend maakt;
3°. hij die een voorwerp als omschreven onder 1° opzettelijk ter
beschikking stelt van een ander.

139g Sr Helen van
gegevens

1 Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft degene die niet-openbare gegevens:
a) verwerft of voorhanden heeft, terwijl hij ten tijde van de verwer-

ving of het voorhanden krijgen van deze gegevens wist of redelij-
kerwijs had moeten vermoeden dat deze door misdrijf zijn
verkregen;

b) ter beschikking van een ander stelt, aan een ander bekend maakt
of uit winstbejag voorhanden heeft of gebruikt, terwijl hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat het door misdrijf verkregen
gegevens betreft.

2 Niet strafbaar is degene die te goeder trouw heeft kunnen aannemen
dat het algemeen belang het verwerven, voorhanden hebben, ter
beschikkingstellen, bekendmaken of gebruik van de gegevens, bedoeld
in het eerste lid, vereiste.

139h Sr Wraakporno 1 Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft:
a) hij die opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon een afbeel-

ding van seksuele aard vervaardigt;
b) hij die de beschikking heeft over een afbeelding als bedoeld

onder a terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat
deze door of als gevolg van een onder a strafbaar gestelde han-
deling is verkregen.

2 Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft:
a) hij die een afbeelding als bedoeld in het eerste lid, onder a, open-

baar maakt terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat
deze door of als gevolg van een in het eerste lid, onder a, straf-
baar gestelde handeling is verkregen;

b) hij die van een persoon een afbeelding van seksuele aard open-
baar maakt, terwijl hij weet dat die openbaarmaking nadelig voor
die persoon kan zijn.

140 Sr Deelname
aan een cri-
minele orga-
nisatie

1 Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van
misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2 Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een orga-
nisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is ver-
klaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een
onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van
Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevange-
nisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3 Indien een organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven
waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van twaalf
jaar of meer is gesteld, wordt het in het eerste lid bedoelde feit gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de
vijfde categorie.
4 Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de
gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.
5 Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede
begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan als-
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mede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar
omschreven organisatie.

161sexies
Sr

Geautomati-
seerd werk
of werk voor
telecommu-
nicatie ver-
nielen,
beschadi-
gen,
onbruikbaar
maken, ver-
storen

Hij die opzettelijk enig geautomatiseerd werk of enig werk voor tele-
communicatie vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, stoornis in
de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaakt, of een ten
opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel verijdelt,
wordt gestraft:
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de
vijfde categorie, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen of voor
de verlening van diensten te duchten is;
2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is;
3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van
de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

231a Sr Identiteits-
fraude

1 Hij die biometrische kenmerken of biometrische persoonsgegevens
valselijk opmaakt of vervalst met het oogmerk om deze als echt en
onvervalst te gebruiken of te doen gebruiken in gevallen waarin die
kenmerken of persoonsgegevens worden gebruikt voor het vaststellen
van iemands identiteit, teneinde zijn identiteit te verhelen of de identi-
teit van een ander te verhelen of misbruiken, wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde catego-
rie.
2 Met dezelfde straf wordt gestraft hij die in gevallen waarin biometri-
sche kenmerken of biometrische persoonsgegevens worden gebruikt
voor het vaststellen van iemands identiteit, opzettelijk gebruik maakt
van valse of vervalste biometrische kenmerken of biometrische
persoonsgegevens als waren deze echt en onvervalst met het oogmerk
om zijn identiteit te verhelen of de identiteit van een ander te misbrui-
ken of opzettelijk gebruik maakt van biometrische kenmerken of bio-
metrische persoonsgegevens van een ander met het oogmerk om de
verdenking van een strafbaar feit op de ander of niet op hem te doen
ontstaan.
3 Artikel 225, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

231b Sr Helen van
identifice-
rende
persoons-
gegevens

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoons-
gegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander
gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de identiteit
van de ander te verhelen of misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig
nadeel kan ontstaan, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten
hoogste vijf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

240b Sr Kinderpor-
nografie

1 Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding – of een gege-
vensdrager, bevattende een afbeelding – van een seksuele gedraging,
waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft
bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt,
openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft,
in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of
met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe
verschaft.
2 Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de
vijfde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van
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de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een
gewoonte maakt.

245 Sr Seksueel
binnendrin-
gen bij
iemand
beneden
zestien jaar

Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die
van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen
pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen
van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

246 Sr Feitelijke
aanranding
van de eer-
baarheid

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met
geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dul-
den van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aan-
randing van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

248a Sr Verleiding
van minder-
jarige tot
ontucht

Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feite-
lijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding een persoon
die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt of iemand die
zich, al dan niet met een technisch hulpmiddel, waaronder een virtuele
creatie van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft
bereikt, voordoet als een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog
niet heeft bereikt, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen te ple-
gen of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde
categorie.

248e Sr Grooming Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikma-
king van een communicatiedienst aan een persoon die de leeftijd van
zestien jaren nog niet heeft bereikt of iemand die zich, al dan niet met
een technisch hulpmiddel, waaronder een virtuele creatie van een
persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, voor-
doet als een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft
bereikt een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige hande-
lingen met een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft
bereikt te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij
een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt is
betrokken te vervaardigen, wordt, indien hij enige handeling onder-
neemt tot het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde
categorie.

261 Sr Belediging 1 Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telast-
legging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan
ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de
derde categorie.
2 Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen,
verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften
waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de
dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3 Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft
gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft
kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het
algemeen belang de telastlegging eiste.

102

Basisboek cybercriminaliteit



Wetsarti-
kel

Naam Omschrijving

262 Sr Laster 1 Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat
het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig
aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of
geldboete van de vierde categorie.
2 Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1° en 2°, vermelde
rechten kan worden uitgesproken.

317 Sr Afpersing 1 Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te
bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt
hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of
aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het
teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van
gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenis-
straf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2 Met dezelfde straf wordt gestraft hij die de dwang, bedoeld in het
eerste lid, uitoefent door de bedreiging dat gegevens die door middel
van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, onbruikbaar of ontoe-
gankelijk zullen worden gemaakt of zullen worden gewist.
3 De bepalingen van het tweede en derde lid van artikel 312 zijn op dit
misdrijf van toepassing.

318 Sr Afdreiging 1 Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te
bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring
van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat
geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het
aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot
het ter beschikking stellen van gegevens, wordt als schuldig aan afdrei-
ging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geld-
boete van de vijfde categorie.
2 Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch
misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit
gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
3 Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het
gepleegd is.

326 Sr Oplichting 1 Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te
bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een
valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een
samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig
goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen
van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen
van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde
categorie.
2 Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch
misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit
gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

326e Sr Online han-
delsfraude

Hij die een beroep of een gewoonte maakt van het door middel van
een geautomatiseerd werk verkopen van goederen of verlenen van
diensten tegen betaling met het oogmerk om zonder volledige levering
zich of een ander van de betaling van die goederen of diensten te ver-
zekeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren
of geldboete van de vijfde categorie.

350a Sr Computer-
gegevens

1 Hij die opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van
een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn
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veranderen,
wissen,
onbruikbaar
maken

opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, verandert, wist,
onbruikbaar of ontoegankelijk maakt, dan wel andere gegevens daar-
aan toevoegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren of geldboete van de vierde categorie.
2 Artikel 138b, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3 Hij die opzettelijk en wederrechtelijk gegevens ter beschikking stelt of
verspreidt die zijn bestemd om schade aan te richten in een geautoma-
tiseerd werk, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren of geldboete van de vijfde categorie.
4 Niet strafbaar is degeen die het feit, bedoeld in het derde lid, pleegt
met het oogmerk om schade als gevolg van deze gegevens te
beperken.

350c Sr Computer-
verstoring
(ook: dos-
aanval en
ransom-
ware)

1 Hij die opzettelijk enig geautomatiseerd werk of enig werk voor tele-
communicatie vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, stoornis in
de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaakt, of een ten
opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel verijdelt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geld-
boete van de vierde categorie, indien daardoor wederrechtelijk verhin-
dering of bemoeilijking van de opslag, verwerking of overdracht van
gegevens of stoornis in een telecommunicatienetwerk of in de uit-
voering van een telecommunicatiedienst, ontstaat.
2 Artikel 138b, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

350d Sr Vervaardi-
gen of voor-
handen
hebben van
malware

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie wordt gestraft hij die, met het oogmerk dat daarmee
een misdrijf als bedoeld in artikel 350a, eerste lid, of 350c wordt
gepleegd:
a) een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of

ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, vervaar-
digt, verkoopt, verwerft, invoert, verspreidt of anderszins ter
beschikking stelt of voorhanden heeft, of

b) een computerwachtwoord, toegangscode of daarmee vergelijk-
baar gegeven waardoor toegang kan worden verkregen tot een
geautomatiseerd werk of een deel daarvan, vervaardigt, verkoopt,
verwerft, invoert, verspreidt of anderszins ter beschikking stelt of
voorhanden heeft.

420bis Sr Witwassen 1 Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie:
a) hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de

vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of ver-
hult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een
voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voor-
werp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;

b) hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of
omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het
voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig mis-
drijf.

2 Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogens-
rechten.

420bis.1
Sr

Eenvoudig
witwassen

Witwassen dat enkel bestaat uit het verwerven of voorhanden hebben
van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit enig eigen misdrijf
wordt als eenvoudig witwassen gestraft met een gevangenisstraf van
ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
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Wetsarti-
kel

Naam Omschrijving

420ter Sr Gewoonte-
witwassen

1 Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete
van de vijfde categorie.
2 Met dezelfde straf wordt gestraft hij die zich schuldig maakt aan wit-
wassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

420qua-
ter Sr

Schuldwit-
wassen

1 Als schuldig aan schuldwitwassen wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie:
a) hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de

vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of ver-
hult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een
voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij redelijkerwijs
moet vermoeden dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk –
afkomstig is uit enig misdrijf;

b) hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of
omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij redelijker-
wijs moet vermoeden dat het voorwerp – onmiddellijk of middel-
lijk – afkomstig is uit enig misdrijf.

2 Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogens-
rechten.

420qua-
ter.1 Sr

Eenvoudig
schuldwit-
wassen

Schuldwitwassen dat enkel bestaat uit het verwerven of voorhanden
hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit enig eigen
misdrijf wordt als eenvoudig schuldwitwassen gestraft met een gevan-
genisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de vierde
categorie.
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