
C   
    I       A

CIA MAGAZINE
JAARGANG 15   NUMMER 2  AUGUSTUS 2017

New Criminals



“ Collegebundel, 
mijn studiemaatje!”

Collegebundel.
Meest geliefd. Meest gebruikt.

De Collegebundel van Wolters Kluwer is 
onmisbaar voor elke rechtenstudent. Je 
studiemaatje voor de beste voorbereiding.  

   Handig zoeken via inhoudsopgave, 
alfabetisch of trefwoordenregister.

   Door slimme indeling hoef je niet met 
beide delen te slepen.

   Ook online te raadplegen via Navigator.

er is
t. Je
eid

s 
e 
ing. 

Meer informatie: www.wolterskluwer.nl/collegebundel



3 INHOUD

IN DIT MAGaZINE
ACTUEEL
14 WannaCry
 

ACHTERGROND
5 Wikileaks
10 Kinderporno op het deepweb
16 Identiteitsfraude
22 Films in de cyberwereld
26 Cybersecurity

CIA ACTIVITEITEN
6 Lustrumweek
8 f.t. XVIe bestuur
18 Fotopagina
23 Lustrumweekend
24 Studiereis naar Vilnius

EERSTEJAARS
28 Welkomswoord
29 Ervaringen van eerstejaars
30 What to expect

INTERVIEW
20 Ethisch hacken
32 Interview met Bram Martin

ONDERWIJS
12 Common Study Sessions New York
19 De scriptie van...
31 De agenda van...

Vooraf
Beste lezer,

De zomer is over en dat betekent dat mijn bestuursjaar 
er bijna op zit. Voor u ligt dan ook het tweede en laatste 
magazine van dit jaar. We blikken terug op het lustrumjaar 
met verslagen van de lustrumweek, het lustrumweekend 
en de andere activiteiten die hebben plaatsgevonden. 
Verder worden diverse kanten van het lustrumthema, 
New Criminals, belicht. Voor de aanstaande 
criminologiestudenten is er een welkomswoord namens 
de sectie, delen eerstejaars (nu tweede) hun ervaringen 
en wordt er een overzicht gegeven hoe de komende 
studiejaren hun invulling zullen krijgen. Ik bedank mijn 
redactie voor hun fantastische inzet dit jaar en ik geef vol 
trots het stokje over aan Isabel de Graaf. Geniet ervan en 
maak er een mooi jaar van! 

Met vriendelijke groet,

Anne Steenvoorden
h.t. Commissaris Media XVe  bestuur der s.v. 
Criminologie In Actie

Beste leden,

De vakantie is bijna voorbij en het studiejaar op het 
punt staat om te beginnen. Met veel plezier kunnen we 
terugblikken op het lustrumjaar en met een frisse blik 
kijken we naar de komende tijd. Ook ik ben uitgerust 
door deze heerlijke zomer en ben klaar om door het leven 
te gaan als Commissaris Media! Ik neem het stokje over 
van Anne Steenvoorden, die twee prachtige magazines 
heeft uitgebracht samen met de redactiecommissie. 
Daarnaast zijn er diverse online artikelen geschreven, 
die ons konden verblijden tussen het studeren door. 
Bedankt hiervoor, Anne en de redactie! Na twee jaar 
geschreven te hebben als redactielid, leek het mij een 
leuke uitdaging om de taken van Anne over te nemen. Ik 
hoop komend jaar weer twee magazines uit te brengen 
en de publicaties van online artikelen door te zetten. 
Samen met de redactiecommissie moet dit zeker lukken!

Met vriendelijke groet,

Isabel de Graaf
f.t. Commissaris Media XVIe bestuur der s.v. 
Criminologie In Actie 
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van de voorzitter 
Beste leden,

Aan alles wat leuk is komt een einde. Het lustrumjaar 
zit er dan toch echt bijna op. Een jaar vol festiviteiten 
kunnen wij nu achter ons laten om te genieten van een 
welverdiende vakantie. Voor ons als bestuur zitten de 
taken er bijna op en kunnen ook een beetje uitrusten na 
een lang en intensief jaar. Wij hebben er alles uitgehaald 
wat erin zat en mogen in September ons stokje 
overdragen aan het XVIe  f.t. bestuur. Mijn taken zullen 
komend jaar worden overgenomen door Jisca Rakké, 
waarin ik alle vertrouwen heb, dat zij haar bestuursjaar 
tot een goed einde zal brengen. Hieronder zal zij zich 
voorstellen. Ik wil graag iedereen bedanken die ons dit 
jaar geholpen heeft met het organiseren van activiteiten 
en feesten voor CIA en hoop dat jullie onze opvolgers 
ook zo zullen steunen!     

Met vriendelijke groet,

Tom Dieleman
h.t. Voorzitter XVe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
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Lidmaatschap CIA 
Voor maar 18 euro ben je al lid van de studievereniging 
CIA. Het magazine krijg je twee keer per jaar toegestuurd. 
Daarnaast ontvang je ook Fiat Justitia van de Juridische 
Faculteitsvereniging Rotterdam. Ben je al lid van de JFR dan kun 
je kosteloos lid worden van CIA. Studeer je geen Criminologie 
of niet aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar wil je wel 
op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten rondom 
CIA en het CIA Magazine ontvangen? Dan kun je buitengewoon 
lid worden. Voor het opzeggen geldt een schriftelijke 
wederopzegging (vóór de maand augustus van het nieuwe 
collegejaar).

Verspreiding
Het CIA Magazine wordt verspreid onder de leden van CIA, 
de leden van de alumnivereniging, de leden van de secties 
Criminologie en Strafrecht aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en onder diverse relaties en sponsors van CIA.

Postadres
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Kamer G3A – 05
Postbus 1700, 3000 DR Rotterdam 

Website 
www.svcia.nl

Mailadres
info@svcia.nl

CIA Magazine
Niets uit deze opgave mag worden overgenomen en/of 
worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie.

Geachte leden der Criminologie In Actie,

Terwijl we nog volop aan het nagenieten zijn van 
de laatste zomerse zonnestralen staat het nieuwe 
collegejaar alweer voor de deur. Met vol enthousiasme 
en nieuwe energie zal ik aankomend jaar de functie 
van voorzitter op mij nemen. Ik voel me vereerd het 
stokje over te mogen nemen van Tom Dieleman, die het 
afgelopen jaar samen met zijn bestuur een geweldig en 
succesvol lustrumjaar heeft weten neer te zetten. Ook 
dit jaar zullen wij als bestuur alles op alles zetten om 
minstens zo’n mooi jaar te kunnen realiseren. Nieuwe, 
interessante activiteiten, borrels en feesten staan op 
jullie te wachten en we hopen jullie allen hierbij te mogen 
begroeten. Ik spreek namens het gehele XVIe bestuur als 
ik zeg dat wij enorm veel zin hebben om deze uitdaging 
samen met jullie als leden aan te gaan!

Met vriendelijke groet,

Jisca Rakké
f.t. Voorzitter XVIe bestuur der s.v. Criminologie In Actie
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Wikileaks is een website waarop anoniem bedrijfs- en overheidsdocumenten kunnen worden gelekt 
die betrekking hebben op oorlog, spionage en corruptie. De website is begin 2007 opgericht en heeft 
al veel spraakmakende documenten en beelden gepubliceerd. De meest bekende woordvoerder van 
Wikileaks, Julian Assange, zit sinds 2012 ondergedoken in de Ecuadoraanse ambassade uit angst voor 
uitlevering aan de Verenigde Staten.

Wikileaks: klokkenluiden 2.0

Door Joost Vergeer

Wikileaks is dus in 2007 opgericht met als doel om 
overheids- en bedrijfsdocumenten anoniem te kunnen 
lekken. De servers van Wikileaks bevinden zich over de 
hele wereld, maar de centrale server staat in Zweden 
omdat daar een goede wettelijke bescherming is ten 
aanzien van bekendmakingen op de site. Wikileaks heeft 
relaties met veel grote mediabedrijven in de hele wereld 
om een sterke onderhandelingspositie te verwerven 
ten opzichte van overheden en om een grote impact te 
hebben bij publicaties. Wikileaks heeft door de jaren 
heen veel grote mediaprijzen gewonnen en is tussen 
2010 en 2015 zes keer genomineerd voor de Nobelprijs 
voor de Vrede. Dit betekent dat Wikileaks door de jaren 
heen een redelijk grote impact heeft gehad.

Wat zijn dan die belangrijke publicaties van Wikileaks? 
Eén van de eerste publicaties was een handboek van 
Guantanamo Bay waarin stond dat gevangenen niet 
mochten praten met mensen van het Rode Kruis. Dit 
leidde tot internationale ophef over de inbreuk van 
mensenrechten in Guantanamo Bay. Wikileaks heeft 
vooral impact gehad door duizenden documenten te 
publiceren over de oorlog in Afghanistan en Irak. In die 
documenten kwam onder andere aan het licht dat een 
geheime Amerikaanse taskforce die opstandelingen 
moest doden,  verantwoordelijk was voor de dood van 
onschuldige Afghaanse burgers. In 2010 publiceerde 
Wikileaks een video-opname van een Amerikaanse 
helikopteraanval in Bagdad in 2007. Op deze video is 
te zien dat er twaalf Irakese burgers worden gedood, 
waaronder twee journalisten. Deze video staat ook wel 
bekend als ‘collateral murder’. De video was gelekt 
door een geheime bron binnen het Amerikaanse leger 
die later Bradley Edward Manning bleek te zijn. Hij 
werd veroordeeld tot 35 jaar cel voor het lekken van 
geheime overheidsinformatie. Daags na de veroordeling 

verklaarde Bradley Manning een vrouw te zijn en 
voortaan door het leven te gaan als Chelsea Manning. 
Op 17 januari 2017, 4 dagen voor het einde van zijn 
presidentstermijn, verkortte President Obama de straf 
van Chelsea Manning zodat zij op 17 mei 2017 zou 
vrijkomen in plaats van 2045.

In 2010 publiceerde Wikileaks een groot aantal 
diplomatieke stukken die tussen Washington en 
verschillende Amerikaanse ambassades waren 
verstuurd. Hierbij kwam aan het licht dat via de 
Amerikaanse ambassade gespioneerd werd, maar 
ook dat een aantal Arabische landen  aandringen op 
het vernietigen van het nucleaire programma van Iran. 
Ook werden de vermoedens bevestigd dat er nucleaire 
wapens in Nederland zouden liggen. De reactie van de 
Amerikaanse overheid was dat door deze publicaties 
mensenlevens op het spel werden gezet. Deze reactie 
van de Amerikaanse overheid geeft goed weer hoe 
overheden over de lekken denken. Ze benadrukken 
dat het staatsgeheimen zijn die in verkeerde handen 
mogelijk mensenlevens op het spel zetten. Dit is in 
sommige gevallen wellicht waar als het om lijsten 
gaat met plekken die kwetsbaar zijn voor terrorisme of 
gesprekken met klokkenluiders. Aan de andere kant is 
de functie van Wikileaks bij het aan het licht brengen van 
misstanden en corruptie ook van wezenlijk belang voor 
de informatievoorziening van de burger. De burger kan 
met die informatie de overheid controleren op inbreuken 
van mensenrechten. 

Door het bereik van Wikileaks heeft het een grote impact 
waardoor veel mensen op de hoogte worden gesteld van 
misstanden en er kan dus met recht worden gezegd dat 
Wikileaks klokkenluiden 2.0 is.
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Eindelijk was het zo ver; de week waar wij als 
lustrumcommissie al het hele jaar naartoe leefden, was 
aangebroken. Alle activiteiten stroomden al snel vol, en 
we waren dan ook blij om te zien dat jullie er net zoveel zin 
in hadden als wij. Bij deze een terugblik op een prachtige 
lustrumweek!

New criminals
een verslag van de lustrumweek

Maandag
De lustrumweek ging van start met twee lezingen. Wytske van de Wagen mocht het spits afbijten met een introductie 
van cybercriminaliteit en het type cybercriminelen. Vervolgens presenteerde ze haar eigen scriptie over het verschil 
tussen hackers en ‘gewone’ criminelen. Daarna nam Dhr. Wouter Stol het van haar over. Hij vertelde ons over de aanpak 
van cybercriminaliteit bij de politie en de problemen die zich hierbij voordoen. Deze educatieve dag werd afgesloten met 
een borrel in de Smitse, een waar begrip op de Erasmus Universiteit. Hoe studentikoos wil je het hebben? Al met al een 
geslaagde eerste lustrumdag!

Dinsdag
De draad werd weer opgepakt met maar liefst drie lezingen. Allereerst vertelde Onno de Vrij ons over het bedrijf SAS, 
waar ze met behulp van data analytics verdachte en misschien zelfs criminele patronen ontdekken. Vervolgens deed 
Gerald Hopster zijn verhaal over cybercrime en de ontwikkelingen van technische systemen. Tot slot legde Ton Siedsma 
ons uit hoe onze digitale burgerrechten worden aangetast, wanneer het ‘hackvoorstel’ van kracht zou gaan. Na afloop 
van de lezingen stond er nog een bierproeverij bij De Kaapse Brouwers op de planning. Hier maakten wij maar liefst zes 
speciaal biertjes soldaat, om vervolgens de mand in te kruipen ter voorbereiding op dag drie. 

Woensdag
Één van de meest prestigieuze accountantskantoren, PwC, ontving ons op hun kantoor in Amsterdam voor een 
inhousedag. We mochten een kijkje nemen op de afdeling die zich bezig houdt met fraude-opsporing, data analytics en 
cybercrime. Daarbij werden ook een aantal voorbeelden gegeven van hun betrokkenheid bij de opsporing van fraude in 
verschillende zaken. Ook was PwC zo vrij geweest om na afloop een borrel voor ons te organiseren. Vervolgens keerden 
wij terug naar het prachtige Rotterdam voor een avondje lasergamen. 

Donderdag
De activiteit die het snelst vol zat, was aan de beurt. Wij vertrokken naar Den Haag om bij schietbaan Noordhaghe onze 
innerlijke G.I. Joe te vinden. Op de schietbaan werden we aan maar liefst zes verschillende wapens geïntroduceerd, 
waar we allemaal een aantal kogels mee mochten afvuren. Na afloop werd al snel gekeken wie nou eigenlijk de echte 
sniper-skills bezat. Toen er een duidelijke winnaar was gekozen, was het tijd om terug naar Rotterdam te gaan en ons 
voor te bereiden op het eindfeest. De opkomst voor het feest was ontzettend hoog en de kelder van Nora stond helemaal 
vol met feestende studenten. Hit na hit kwam voorbij en de zaal werd al snel één grote dansvloer. Wat een geslaagd 
feestje!

Vrijdag
Tot onze spijt was de lustrumweek voorbij gevolgen. Voor wij er erg in hadden was het alweer tijd voor de laatste activiteit 
van de week, namelijk de Escape Room. Het was tijd om onze hersenen weer te laten kraken, waardoor sommigen spijt 
hadden dat ze gisteravond een aantal hiervan hadden laten afsterven. Gelukkig lukte het toch net voor tijd om de puzzels 
op te lossen en uit de kamer te ontsnappen. 

De lustrumweek was nu echt tot zijn einde gekomen. We willen als lustrumcommissie iedereen bedanken voor zijn 
enthousiasme en aanwezigheid. Jullie hebben ons een geweldige lustrumweek bezorgd, en we hopen dat jullie er net 
zoveel van hebben genoten als wij!

Door Dominique Boulan
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Lustrumfeest

Openingsborrel

Lustrum
feest Inhousedag PwC

Lustrumfeest

Lezing

Lasergamen
Bierproeverij

Schietbaan

Met koffie langs de OG’s

Lustrumfeest
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Het nieuwe collegejaar staat voor de deur, wat betekent dat het XVe bestuur bijna hun jaar heeft afgerond. 
Op 13 juni werd het f.t. XVIe bestuur aan jullie voorgesteld. De zes nieuwe bestuursleden staan te trap-
pelen om hun jaar mogen te beginnen. Hieronder zullen ze zich aan jullie voorstellen.

Voorzitter
Beste CIA leden. Mijn naam is Jisca Rakké en ik ben 21 jaar oud. Vanaf jongs af aan ben ik al gefascineerd door 
criminaliteit en misdaad waardoor na het afronden van mijn VWO ik vastberaden was om Criminologie te gaan studeren. 
Ik was echter niet de enige met dit idee en aangezien Rotterdam gewild is, werd ik helaas uitgeloot. Een jaar lang heb 
ik Criminologie gestudeerd in het Belgische Leuven, maar ik miste toch de Hollandse gezelligheid waardoor ik het jaar 
erna nog een poging heb gewaagd. Dit keer stond het geluk wel aan mijn kant en heb ik nu al drie mooie jaren met 
plezier in Rotterdam mogen studeren en wonen. Dit plezier is vooral te danken aan CIA. Sinds m’n tweede jaar ben ik 
actief geweest in de onderwijscommissie en heb ik samen met de lustrumcommissie het afgelopen lustrumjaar met 
succes mogen verzorgen. Volgend jaar start ik mijn master Criminologie in Amsterdam, maar omdat ik Rotterdam nog 
niet geheel wil inruilen en tevens nog een jaar actief wil blijven voor CIA, zal ik aankomend jaar met volle trots de functie 
van voorzitter op mij nemen. Samen met mijn bestuur zullen we ook dit jaar veel borrels, feesten en leuke activiteiten 
organiseren, dus kom allen en ik hoop jullie snel te zien!

Secretaris
Lieve leden van de CIA. Mijn naam is Sibèle Tosun en ik zal volgend jaar de functie van secretaris vervullen. Ik ben 21 jaar 
en woon al anderhalf jaar in de mooiste rotstad die er is. Ik heb net mijn derde jaar afgemaakt en nu maar hopen dat ik 
het allemaal heb gehaald. Omdat ik nog niet helemaal klaar ben met Rotterdam en het o zo pittoreske Delfshaven, ga ik 
volgend jaar beginnen aan de bachelor psychologie. Ik blijf dus nog gezellig hangen in Rotterdam. En dat is maar goed 
ook, want ik ben van plan om, naast de serieuze secretaris taken, ook veel feestjes met jullie te vieren en mee te doen 
met de leuke activiteiten. Jullie kennen mij misschien als het meisje dat altijd in is voor een drankje en een feestje. Dat 
klopt ook wel, want ik heb bij de CIA de reis naar Lissabon (Fissabon) georganiseerd en jullie hebben dit jaar allemaal 
van het lustrum kunnen genieten, wat ik ook heb mogen regelen. Jullie zullen dit jaar echter ook een wat serieuzere kant 
van mij zien als bestuurslid. Ik ben namelijk vastberaden om samen met het bestuur een fantastisch jaar voor CIA neer 
te zetten! Toch hoeven jullie niet getreurd te zijn, want ik zal volgend jaar met liefde verwelkomen op de eerste borrel. 
Ik heb in ieder geval super veel zin in het komende jaar en ik hoop jullie ook. Voor nu wens ik jullie een fijne vakantie en 
hoop jullie allen te zien in het nieuwe jaar. Liefs van jullie secretaris.

Penningmeester
Hoi! Ik ben Lara de Jong en ik ben 23 jaar oud. Ik ben geboren in het rustige Lisse, maar woon nu al drie jaar met veel 
plezier in de mooie stad Rotterdam. Aankomend jaar ga ik beginnen aan het derde jaar van de studie criminologie, ga ik 
daarnaast beginnen aan het tweede jaar rechtsgeleerdheid in deeltijd en werk ik als student-assistent. In mijn vrije tijd 
vind ik het leuk om met vrienden en familie te koken, terrasjes te pakken, netflix series te binge-watchen, lekker te eten, 
festivals te bezoeken en hard te lopen. Na twee jaar lang met veel plezier actief lid te zijn geweest bij CIA, heb ik er heel 
veel zin in om vanaf volgend jaar de functie van penningmeester op me te nemen. Aangezien ik erg van reizen hou, ben 
ik heel erg blij dat ik aankomend jaar de reiscommissie onder mijn functie heb!

Commissaris Externe Betrekkingen
Beste leden, mijn naam is Daan Metz en ik ben 24 jaar oud. Na een kleine omweg via het mbo en hbo ben ik vorig jaar 
terecht gekomen bij criminologie. En met succes: aankomend collegejaar begin ik aan mijn tweede jaar van de studie, 
én aan een fantastisch bestuursjaar. Vanaf het moment dat ik aan de studie begon voelde ik mij al thuis in Rotterdam. 
Mede door de gezelligheid binnen deze studievereniging, maar ook door de kansen die deze stad en universiteit bieden. 
Zo vervul ik volgend jaar ook de rol van ambassador, waarbij ik de faculteit vertegenwoordig en potentiële studenten 
help op open- en meeloopdagen. Daarnaast ben ik vorig jaar actief lid geweest binnen de Lustrumcommissie en hebben 
we een fantastisch lustrumjaar gehad! Mijn tip aan jullie is dan ook om zoveel mogelijk uit je studententijd te halen, voor 
je het weet is het alweer voorbij. Naast het studeren vind ik het ontzettend gezellig om samen met vrienden ergens te 
gaan eten of drinken. De rest van mijn agenda gaat zich dit jaar opvullen met het benaderen en contact onderhouden van 
criminologisch relevante partijen, samen met mijn commissie.

Even voorstellen...
f.t. XVIe bestuur
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Commissaris Interne Betrekkingen
Lieve leden, mijn naam is Milou Andriessen en ik ben 21 jaar. Twee jaar geleden heb ik het veilige nest in Den Haag 
ingeruild voor een studentenkamer in deze mooie rotstad Rotterdam. Ik zal proberen te beschrijven wat het (actieve) 
lid zijn bij CIA, mij heeft gegeven en gebracht tot de functie Interne Betrekkingen. Het CIA-avontuur begon voor mij op 
het welbekende eerstejaarsweekend. Hier heb ik door middel van spellen en andere activiteiten heel veel mensen van 
de studie leren kennen en zijn er hechte vriendschappen ontstaan. Verder heb ik de formele activiteiten die door mijn 
voorgangers zijn georganiseerd als ontzettend interessant en verdieping of aanvulling van de studie ervaren. Natuurlijk 
mogen de informele activiteiten en borrels niet in dit plaatje ontbreken, waar ik leden door alle jaarlagen heb leren 
kennen! Hiernaast heb ik ook bijgedragen aan vier commissies in de afgelopen twee jaar. Naast de reguliere gezelligheid 
van de vereniging, draagt een commissie ook veel bij aan jezelf. Je gaat namelijk met een klein groepje een jaar lang aan 
iets werken, dus naast dat je er zelf veel van leert, bouw je ook een band op met je commissieleden! Na dit alles twee 
jaar te hebben meegemaakt en niet te vergeten criminologie te studeren, wilde ik er nog een schepje bovenop doen en 
mijzelf op een andere manier inzetten voor CIA, door een bestuursjaar te doen. Aankomend jaar kunnen jullie van mij als 
commissaris Interne Betrekkingen verwachten dat ik het cement van de vereniging ga proberen te versterken en zo veel 
mogelijk leden te betrekken, door onder andere leuke én leerzame activiteiten te organiseren! Gelukkig wordt ik door 
twee hele leuke commissies ondersteund om dit te doen, namelijk de activiteiten- en eerstejaarsweekend commissie. 
Als je nog vragen hebt of me beter wil leren kennen, voor een speciaal biertje kan je me altijd wakker maken! 

Commissaris Media
Lieve leden. Ik ga door het leven als Isabel de Graaf en ik ben 20 jaar jong. Sinds een jaar woon ik nu in Rotterdam, 
waar ik ontzettend blij mee ben! Als actief lid van de CIA heb ik twee jaar in de redactiecommissie gezeten, vandaar 
dat commissaris media mij een prachtige functie leek. Ik heb ontzettend veel zin in volgend jaar om deze functie te 
vervullen. Het belooft iets moois te worden! Naast de CIA, ben ik ook lid van de studentenvereniging het RSG. Als ik niet 
aan het feesten ben, rijd ik ook nog paard, werk ik als transcribent, kijk ik schattige dierenfilmpjes op YouTube, spreek 
ik af met vrienden en reis ik er op los. Onlangs heb ik vrijwilligerswerk gedaan in het Shamwari Game Reserve in Zuid-
Afrika, wat een van mijn mooiste herinneringen is. Ik hoop dat mijn volgende reis mij naar Nepal zal brengen. Ik ben 
erg ambitieus en probeer zo veel mogelijk uit het leven te halen. Daarom hoop ik dit jaar mijn bachelor criminologie te 
halen en hopelijk ook mijn eerste jaar psychologie. Mijn doel? Klinische neuropsycholoog worden met een forensische 
achtergrond. If you can dream it, you can do it!

Van links naar rechts: Isabel de Graaf, Daan Metz, Sibèle Tosun, Jisca Rakké, Lara de Jong & Milou Andriessen
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Kinderporno op het DeepWeb

Door Isabel de Graaf

Over de omvang van kinderporno is weinig te zeggen. 
Dat het aantal kinderporno grafische afbeeldingen 
stijgend is, is wel duidelijk. Op basis van opgestelde 
vragenlijsten in Amerika, wordt er geschat dat er elke 
dag 200 nieuwe afbeeldingen geüpload worden en op 
internet verschijnen. Ook door de stijging van het aantal 
daders, kan beredeneerd worden dat er sprake is van een 
stijging van kinderporno. Hoeveel afbeeldingen er nu in 
totaliteit zijn, is echter onduidelijk. Ook weet men niet 
hoeveel kinderen die slachtoffer worden van seksueel 
geweld, ook slachtoffer zijn van kinderpornografie. 
Door te kijken naar cijfers van de verschillende internet 
hotlines voor kinderpornografie, kan vastgesteld worden 
dat er tevens sprake is van een stijging. Zo worden er 
veel meer meldingen gemaakt. In 2014 ontving de politie 
2240 meldingen, in 2016 waren dit er al 13.000. Dit 
jaar sloeg de politie alarm: ze verwacht dit jaar 20.000 
meldingen te krijgen. Het is een onmogelijke taak om al 
deze tips na te gaan.
 
Bijna al deze afbeeldingen worden gedeeld op internet. 
Het is de plek waar wij online kleding kopen, waar ook de 
vraag en aanbod bijeen komt van kinderpornografisch 
materiaal. Een makkelijke oplossing lijkt daarom ook 
om het internet gewoonweg uit te schakelen. Probleem 
opgelost! Helaas werkt het natuurlijk niet zo. Een gerichte 
en efficiënte aanpak is gewenst, zeker gezien het enorme 
aantal meldingen. De Nationaal Rapporteur (2011) 
adviseert daarom een integrale benadering om seksueel 

Op het internet is van alles mogelijk. Van make-up tutorials kijken tot het kopen van een Kalasjnikov, 
er is voor ieder wat wils of het nu legaal is of niet. Helaas maakt het internet ook de distributie van kin-
derporno mogelijk. Gelukkig is bijna iedereen inmiddels te traceren op ‘regulier’ internet en is er een 
lichtpuntje aan het einde van de tunnel wat ‘pedofielen opsporen’ heet. Helaas hebben de pedofielen 
hier wat nieuws op verzonnen: via de Tor-browser kunnen zij gemakkelijk anoniem blijven en kunnen zij 
naar hartenlust hun illegale (ranzige) plaatjes delen.

DAnkzij Sweetie is er wereldwijd meer 
bewustzijn gekomen voor online (via 
webcams) kindermisbruik en –geweld.

geweld tegen kinderen aan te pakken, waaronder 
kinderpornografie. In de praktijk uit zich dit in preventie, 
signalering en registratie, opsporing, vervolging en 
berechting. Nazorg voor de zedendelinquenten is ook 
van belang, net als slachtofferhulp.

Mijns inziens komt het vooral neer op daderpreventie, 
signalering van de content en opsporing. Het moet de 
daders minder makkelijk gemaakt worden om toegang 
te krijgen tot kinderporno. Op dit moment wanen de 
meeste mannen zich onsterfelijk. Een voorbeeld hiervan 
is het project Sweetie van Terre Des Hommes. Sweetie, 
is een 10-jarig Filipijns meisje die online een chatroom 
betreedt. Ze ontvangt talloze berichten met een seksuele 
lading, veelal van mannen die minstens twee keer zou 
oud zijn als zij. Ze geven informatie over zichzelf weg 
en vragen de meest expliciete, seksuele dingen aan 
het meisje. Zij verwachten niet snel gepakt te worden 
als ze veilig achter hun computer zitten. Wat zij echter 
niet wisten, is dat Sweetie computergestuurd is: het is 
geen ‘echt’ meisje. Dankzij dit project is er wereldwijd 
meer bewustzijn gekomen voor online (via webcams) 
kindermisbruik en –geweld. Deze wijze van opsporing is 



11 ACHTERGROND

Dit jaar sloeg de politie alarm: ze verwacht 
dit jaar 20.000 meldingen te krijgen.

Bronnen
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politie-waarschuwt-voor-explosieve-stijging-kinderporno-nationale-dreiging
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/aantal-meldingen-kinderporno-in-nederland-verzesvoudigd
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/17/meldpunt-kinderporno-krijgt-weer-meer-meldingen-binnen-a1550661
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/rapportage-nrm-kipo1-webversie_tcm23-34783.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/28/de-markt-voor-kinderseks-moet-kapot-3954132-a1518345
https://www.terredeshommes.nl/programmas/sweetie-20-webcamseks-met-kinderen-de-wereld-uit
http://www.sevendays.nl/nieuws/wat-het-deep-web
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderporno/inhoud/bestrijding-kinderporno

effectief gebleken: er zijn 1000 mannen geïdentificeerd 
in tien weken tijd. Dit biedt veel mogelijkheden voor de 
toekomst. Als het project bijvoorbeeld een jaar duurt, 
zouden er 5000 mannen geïdentificeerd kunnen worden.
 Op dit moment is Terre Des Hommes bezig met Sweetie 
2.0. Hierbij worden chatbots gebruikt, zodat er meer 
mensen tegelijk benaderd kunnen worden. Wanneer 
deze mensen hun ware intenties laten zien, worden zij 
ontmoedigd en gewaarschuwd voor het strafbare feit wat 
zij op het punt staan te plegen, of gepleegd hebben. Dit 
is een manier om de 750.000 mannen die elk moment van 
de dag wereldwijd op zoek zijn naar seks met kinderen, 
te stoppen. Wat in acht genomen moet worden, is dat 
de daders ook steeds meer op de hoogte zijn van deze 
manieren van preventie en opsporing. Steeds meer 
denken zij aan hun eigen online veiligheid en zullen ze zo 
goed mogelijk proberen om anoniem te blijven. Dit kan 
gedaan worden via het deep web.

Door middel van de Tor-browser kan iemand zich op 
het internet begeven zonder gegevens ‘achter te laten’. 
Als het ware worden je gegevens continu doorgestuurd, 
waardoor er geen rechtstreekse verbinding is met het 
internet en de gebruiker. Zo kan je doorgestuurd worden 
van Engeland, naar Frankrijk, naar Duitsland, weer 
terug naar Engeland en uiteindelijk naar Portugal. Elk 
tussenstation versleutelt een deel van de data, waardoor 
de gebruiker zo goed als niet te traceren is. Pedofielen 
zouden dus via de Tor-browser verschillende chatrooms 
kunnen bezoeken om daar aan hun trekken te komen. 
Echter beschikt het deep web ook over onbekende 
websites. Deze webpagina’s zijn niet te bezoeken zónder 
Tor-browser. Dit maakt het nog lastiger om überhaupt 
de ontmoetingsplaats van pedofielen te vinden. Zo 
wordt kinderporno vooral op het dark web verhandeld en 
gedeeld omdat ‘normale’ mensen niet weten hoe ze hier 
moeten komen.
 
Daarnaast wordt kinderporno ook op het dark web secuur 
verborgen gehouden. Een Tor-gebruiker zal niet zomaar 
een kinderpornografische afbeelding tegenkomen. 
Ook zal de speciale link, eindigend op .onion, niet in 
Wikipedia-achtige databases voorkomen. Men moet 
er echt van af weten. Een optie voor de politie is om 
in een pedofielennetwerk te infiltreren door te doen 
alsof zij dezelfde pedofiele neigingen hebben. Dit kost 
erg veel tijd, zonder de garantie dat er daadwerkelijk 

iets gevonden kan worden. Daarnaast is het erg lastig 
omdat pedofielen vaak moeten ‘betalen’ met een 
kinderpornografische foto om bijvoorbeeld toegang te 
krijgen tot bepaalde websites en hun content. Op dit 
moment zijn 150 rechercheurs in Nederland actief op 
zoek naar kinderporno om dit te bestrijden. Wellicht 
is het een idee om dit te verhogen. Misschien dat dit 
ook nog zal gebeuren, aangezien het bestrijden van 
kinderporno is vastgesteld als landelijk aandachtspunt 
in de veiligheidsagenda van 2015 - 2018.
 
Het feit dat de pedofielen grotendeels anoniem zijn, 
bemoeilijkt de opsporing en daarmee ook de berechting. 
Het is een goede zaak dat Terre Des Hommes zich 
daarom bezighoudt met de preventie: wellicht is dat 
makkelijker te bewerkstelligen dan het opsporen 
van kinderpornografie. Een andere optie is om ‘de 
stekker’ uit het dark web te trekken, een optie die vaak 

geopperd wordt. Helaas is dit erg lastig, omdat een 
pedofielennetwerk gewoon weer ergens anders opduikt: 
het is als dweilen met de kraan open. Slechts 5% van het 
internet is in kaart gebracht. Hoe zouden we het dan 
moeten stoppen als we van 95% niet eens weten dat het 
bestaat of wat het is? We zijn in ieder geval op de goede 
weg en Sweetie 2.0 zal hier een nog grotere bijdrage aan 
leveren in de bestrijding van kinderporno. Of de stijgende 
trend in het aantal kinderpornografische afbeeldingen 
zal voortzetten is de vraag. Mocht dit zo zijn, moet ook in 
acht worden genomen dat dit zou kunnen komen omdat 
er gewoonweg meer opgespoord wordt dan voorheen. 
Het bestrijden van kinderpornografie, een lastige 
kwestie. Wat mij betreft mag het internet plat om dit 
mogelijk te maken.
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Op woensdag 3 mei begon de bijeenkomst in het John 
Jay College of Criminal Justice: een departement 
binnen de City University New York met een prachtige 
locatie midden in de stad, omringd door imponerende 
skyscrapers. Iedereen werd verwelkomd door professor 
David Brotherton, een enthousiaste activist, en door de 
afzwaaiende president van John Jay College, Jeremy 
Travis, die zeer pessimistisch was over het cynisme van 
de nieuwe regering van Donald Trump. 

Tijdens het ochtendprogramma werd verder aandacht 
besteed aan heroïnegebruik, dat in New York nog altijd 
een groot probleem is. Cijfers tot aan 2014 lieten zien 
dat er jaarlijks meer doden vallen door een overdosis 
aan heroïne dan door het aantal moorden in de stad. 
Bangmakende Amerikaanse media spreken dan ook van 
een epidemie in de straten. 

In het panel hierover, sprak Efram Thompson over een 
plek in de Bronx die voor omstanders en omwonenden 
bekend staat als ‘The Hole’: een verlaten treinovergang, 
bezaaid met gebruikte naalden waar verslaafden in 
het openbaar zichzelf injecteren. Een plek die je doet 
denken aan Perron Nul in Rotterdam toentertijd. Enkele 
sociologiestudenten gingen naar ‘The Hole’ toe om de 
boel een beetje op te knappen en om krijtborden op de 
omheining te plaatsen zodat de verslaafden hun mening 
konden uiten op de borden. Wat verder nog opviel aan 

Voor de leken onder ons, een Common Session is een halfjaarlijkse bijeenkomst waar het hart van 
kritische en culturele criminologen sneller van gaat kloppen. Aangesloten zijn elf universiteiten uit 
Europa en de Verenigde Staten. Een Common Session is een bijeenkomst waar gedachten en ideeën 
worden uitgewisseld, proefschriften worden verdedigd en waar professoren en medestudenten 
samenkomen. Een uitgelezen kans om die ene auteur toch nog even te vragen hoe het ook al weer 
precies zat in dat ene lastige artikel. Elke Common Session kent een overkoepelend thema waarbinnen 
de lezingen vallen en welke het discours leiden binnen de debatten. Dit jaar is er gekozen voor het 
onderwerp: ‘Looking forward: Resistance, Repression and Possibility.’ Deze laatste editie vond plaats 
in het financiële hart van de wereld: New-York, the city that never sleeps. Deze Common Session werd 
gehouden op twee bijzondere locaties verspreid over drie dagen.

Door Brent Berghuis en Frankln Dos Reis

Common Study Session NEW YORK
30-11-2016 t/m 2-12-2016

het ochtendprogramma was dat het woord ook nog werd 
gegeven aan een voormalig heroïneverslaafde: hij was 
bezig met het behalen van zijn PhD aan het Graduate 
Center van de CUNY. Hij heeft zijn verslaving door 
middel van methadon onder controle kunnen krijgen en 
hij pleitte voor een andere benadering van verslaafden. 
In plaats van ze als ‘ziek’ te behandelen met de focus 
om hen beter te maken, moet er volgens hem meer 
aandacht zijn voor het negatieve stigma dat men hierbij 
creëert en moet deze vorming worden voorkomen. 
Deze alternatieve behandeling zou betere uitkomsten 
moeten bieden voor verslaafden. Professor Ric Curtis, 
een legende in de antropologische bestudering van de 
drugs problematiek in New York, sloot de paneldiscussie 
af met enkele reflecties op de diverse bijdragen aan het 
panel.

Later op de dag splitste de groep zich in twee parallelle 
sessies. Wij woonden de sessie bij waarin onder andere 
Rotterdams eigen Thom Dijkhuizen aan de beurt was 
om te vertellen over zijn masterscriptie. Zijn presentatie 
ging over kwalitatief onderzoek naar de effecten van 
jihadisme op de bewoners van de Schilderswijk. Het was 
een bijzondere interessante lezing. 
Vervolgens werden de parallelle sessies weer 
afgewisseld door een plenaire bijeenkomst, waarbij, 
nadat onder andere professor Vincenzo Ruggiero 
vertelde over de ware betekenis van ‘democratie’, 
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die per definitie op tegenspraak is gebaseerd, een 
vertrouwd gezicht het podium betrad: professor René 
van Swaaningen, sloot dit panel af met een presentatie 
over de ‘boze witte man’, die ‘nieuwkomers’ verwijt dat 
zij zijn baan afpakken en zijn land onherkenbaar maken. 
Hij stelde de vraag waar deze boze witte man zich dan 
zou bevinden en vroeg zich af of deze man wel bestaat 
en of hij niet zelf het slachtoffer is van de vergaande 
economische mondialisering. 

Op de donderdag werd afgetrapt met een panel over de 
beruchte Rikers Island gevangenis en werd een sterk 
argument neergezet voor het abolitionisme. Nadat 
Professor Jayne Mooney de geschiedenis van Rikers 
Island uiteen had gezet, vertelde Waheeda Sohan over 
de problemen die worden ondervonden bij resocialisatie 
en hoe zij samen met de Osborn Association deze wilde 
verhelpen door ondersteuning van gedetineerden. 
Panellid Jarrod Shanahan (met een ACAB tatoeage op zijn 
hand) heeft zelf twee jaar vast gezeten op Rikers, omdat 
hij met een bivakmuts een politieagent te lijf was gegaan 
die – zijns inziens ten onrechte - was vrijgesproken van 
politie geweld. Hij kaartte aan dat Rikers niets meer te 
bieden had op gebied van socialisatie en bracht tevens 
bijzonder linkse opvattingen in de discussie. Daarna 
waren er nog parallelle sessies over ‘policing’ en over 
sociale bewegingen. Na de lunch over criminalisering en 
over technologie - waarbij onder andere de Rotterdamse 
masterstudent Joppe van Merkom vertelde over zijn 
scriptie over online forums van hackers. Vervolgens werd 
er nog een algemene studentendiscussie gehouden over 
de rol van kritische criminologen in verzetsbewegingen, 
voordat de dag er weer op zat.

De laatste dag in de Big Apple vond plaats in het 
Graduate Center van de City University New York: een 
wat ouder ogend, maar imposant gebouw aan de voet 
van het Empire State Building waar alle CUNY PhD-
kandidaten werkten aan hun proefschrift. Het was in 
dit verband bijvoorbeeld interessant om te zien dat het 
centrum voor cybercrime niet was ondergebracht bij 
criminologie, maar bij wiskunde. De interdisciplinaire 
samenstelling van de panels, waar bijvoorbeeld neuro-
wetenschappers, psychologen en criminologen over 
eenzelfde thema discussieerden, was sowieso iets waar 
we in Rotterdam niet zo aan gewend zijn. 
Na een plenaire sessie over de hedendaagse relevantie 
van de kritische criminologie – waar onder andere 
professor Lynn Chancer, professor Roger Matthews, 
professor Tony Amatrudo en professor Tom Decorte 

het woord voerden – en twee parallelle sessies over 
verzet binnen  subculturen respectievelijk blanken- en 
migrantengemeenschap vond een interessant debat 
plaats over de toelaatbaarheid van geweld bij verzet 
tegen onrechtvaardige machtsuitoefening, waarbij 
beide teams werden gevormd door en hoogleraar van de 
CUNY en een student.

Tijdens de afsluitende plenaire sessie op vrijdag nam 
onze gastheer Professor David Brotherton het woord: 
wellicht niet de boze witte man die Professor Van 
Swaaningen bedoelde, maar hij is zeker een bevlogen 
en vurige spreker. In de VS zijn uitzettingen (of 
‘deportaties’) aan de orde van de dag. Mensen kunnen 
zelfs worden uitgezet zonder dat vaststaat of zij wel 
ingezetenen zijn van het land waarnaar zij worden 
gedeporteerd! Deze deportaties weerspiegelen het 
verharde beleid van de VS richting illegale migranten. 
Donald Trump werd al in meerdere lezingen als ‘the 
orange guy in the oval office’ aangeduid en zijn harde 
retoriek richting illegale migranten zorgde dan ook voor 
veel angst voor de toekomst. David Brotherton staat 
vooraan op de barricades als het om bescherming van 
de rechten van illegale migranten gaat en hij fungeerde 
al meerdere malen als expert in de rechtszaal met 
betrekking tot deze onderwerpen. In een vlammend 
betoog gaf hij voorbeelden van tegenwerkingen van het 
systeem en succesvolle zaken. Verder sloot hij af met 
hij zijn aanbevelingen aan de aanwezigen. Een mooi 
formeel einde van een bijzondere interessante week. De 
gezelligheid van de afsluitende borrel met een Latijns-
Amerikaanse band en de afterparty in een café in 34rd 
Street zijn dan ook alleen te beschrijven met de woorden: 
‘erbij zijn is meemaken.’

Niet alle lezingen, opvattingen en plenaire sessies 
zijn samen te vatten in twee A4’tjes, maar we hebben 
wel getracht om de sfeer van deze Common Session 
zo uitgebreid en interessant mogelijk te beschrijven 
voor eenieder die helaas niet aanwezig kon zijn. 
Voortbordurend op deze woorden kunnen we eenieder 
die kritische Criminologie hoog in het vaandel heeft 
staan, een discussie niet uit de weg gaat of gewoonweg 
geïnteresseerd is, ten zeerste aanraden om een keer een 
Common Session te bezoeken.
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Zo plots als het WannaCry-virus opdook, zo snel verdween het ook weer. Een jonge Britse 
veiligheidsexpert had de “kill-switch” van het virus gevonden. Maar desondanks was er groot slagveld 
aan geïnfecteerde computers: 200.000 computers uit 150 verschillende landen waren geïnfecteerd met 
het WannaCry-virus. Maar wat houdt dit WannaCry-virus in? Wat maakt het zo gevaarlijk? Hoe kon het 
plaatsvinden en hoe kan zo’n grootschalige cyberaanval in de toekomst worden voorkomen? 

WannaCry

Door Anne-Claire Romijn

WannaCry is een ransomwarevirus. Volgens Mansfield-
Devine (2016) wordt ransomware gekarakteriseerd 
door het gijzelingsaspect. Het gijzelt bestanden op 
de harde schijf van computers door deze bestanden 
te versleutelen. De gijzeling komt tot stand omdat een 
persoon achter de computer klikt op een link in een 
mail die zeer echt lijkt te zijn. Een andere methode is via 
een extensie van bijvoorbeeld word of excel. Het lijkt in 
eerste instantie een normaal document, echter staat er 
voor excel .xlsx in plaats van .xsl en voor word .docx in 
plaats van .doc achter een documentnaam. Deze extra 
x geeft de macro’s weer waarin het virus verstopt kan 
zitten. 

Het probleem bij ransomware is wederbesmetting. 
Zodra één omputer gegijzeld is, kan het gehele netwerk 
waarmee het verbonden is, ook gegijzeld worden. De 
eigenaar van de computer krijgt een bericht op het 
scherm te zien met de stappen die hij moet volgen om 
zijn gegevens weer in zijn eigendom te krijgen. De 
stappen houden vaak een betaling via bitcoins in. De 
keuze voor bitcoins ligt voor de hand: het is anoniem en 
redelijk stabiel in waarde. Zodra er betaald is, krijgen 
de eigenaars de sleutel om weer bij hun bestanden te 
kunnen.

Wat is het en hoe kon de grootste cyberaanval in de geschiedenis plaatsvinden?

niet iedere cybercrimineel beschikt over de 
specifieke vaardigheden om zelf een virus te maken
Volgens van Erp, Stol en van Wilsem (2013) valt 
ransomware onder cybercrime in enge zin. Cybercrime 
in enge zin omvat criminaliteit waarbij de computer of 
software zelf het doelwit is. Dit zijn ook wel computer-
focused crimes (Van Erp et al., 2013). Volgens Holt 
en Bossler (2014) is ransomware een vorm van cyber 
trespassing en cyberdiefstal. Cyberdiefstal spreekt 
voor zich gegevens worden tijdelijk versleuteld en als 
het ware tijdelijk uit het eigendom van de eigenaar 
getrokken. Cybertrespassing houdt in dat er inbreuken 
worden gemaakt op de onzichtbare grenzen van online 
eigendom binnen cyberspace. Cyberspace is een abstract 
construct. Het is een digitale omgeving die via netwerken 
tot stand komt en wordt onderhouden (Van Erp et al., 
2013). Toch strekt cyberspace zich niet enkel tot de 

digitale omgeving. Door digitalisering is cyberspace 
intensief verbonden met de fysieke omgeving. 

Nu het duidelijk is wat het WannaCry-virus inhoudt is 
het van belang om te bekijken hoe cybercriminelen aan 
een ransomwarevirus komen. Cybercriminelen maken 
gebruik van het dark web. Het internet kan als een ijsberg 
worden gezien. Het topje van de ijsberg is het clear web: 
het transparante internet toegankelijk via browsers en 
zoekmachines zoals google. Daaronder zit het deep  
web. Dit omvat de achterliggende databases voor het 
bestaan van het clear web. Het grote gedeelte van het 
internet is echter onzichtbaar voor het merendeel van de 
samenleving. Dit kan gezien worden als het grote deel 
van de ijsberg dat zich onder water bevindt en omvat 
het dark web. Dit dark web karakteriseert zich door de 
mate van anonimiteit. Het darkweb is alleen toegankelijk 
via een TOR browser. TOR staat voor the onion router 
protocol. Het zorgt ervoor dat een internetgebruiker 
geheel onzichtbaar is voor anderen. Nu een crimineel 
eenmaal op het dark web zit, is het de vraag hoe hij 
komt aan zo’n ransomwarevirus. In eerste instantie zou 
je denken dat cybercriminelen zo’n virus zelf maken, 
maar lang niet iedere cybercrimineel beschikt over deze 
specifieke vaardigheden. Het is niet moeilijk om aan een 

ransomwarevirus te komen. Het kan zelfs via een as-a-
service geleverd worden op basis van de vraag van de 
afnemer van het virus. 

De drempel tot het plegen van cybercrime via 
ransomware blijkt dus laag te zijn. Waarom is dit 
WannaCry-virus uitgegroeid tot zo’n grootschalige 
aanval? Het WannaCry-virus heeft gebruik gemaakt van 
een lek in Windows. Een hackersgroepering genaamd 
Shadowbrokers heeft het lek aan het licht gebracht 
(Nu.nl, 13 mei 2017). Het probleem bij Windows is dat 
ondanks dat zij het lek al geruime tijd hadden gedicht 
dit alleen werkt als Windows geüpdatet wordt. Dit 
regelmatig updaten wordt nog wel eens vergeten bij 
zowel bedrijven als particulieren. 
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Bij het WannaCry-virus zijn vooral bedrijven 
slachtoffer geworden. Ziekenhuizen, zorginstellingen, 
telecombedrijven, een nationale spoorwegvervoerder, 
een autofabrikant, een parkkeerplaats en een 
scholierenorganisatie zijn slechts enkele voorbeelden 
van slachtoffers van dit ransomware virus. Aangezien 
cyberspace en de fysieke omgeving met elkaar verweven 
raakt, is het zeer ongewenst dat zo’n cyberaanval 
nogmaals plaatsvindt. Gelukkig betrof deze cyberaanval 
enkel het gijzelen van bestanden, waardoor er 
geen menselijke slachtoffers zijn gevallen. Het viel 
echter wel op dat veel slachtsoffers ziekenhuizen en 
zorginstellingen betroffen. Een reden hiervoor kan liggen 
in de slagingskans. Ziekenhuizen zijn grootschalige 
organisaties. Doordat zij werken met een strikt budget, is 
het moeilijk om alle systemen en netwerken up-to-date 
te houden. Daardoor worden zij een geschikter doelwit 
voor ransomware. 

Het WannaCry-virus was slechts een aantal dagen actief, 
maar maakte in die tijd enorm veel slachtoffers: 200.000 
computers werden geïnfecteerd in meer dan 150 landen. 
Het leek in eerste instantie een goed voorbereide 
cyberaanval. Toch zit er ook een snufje amateurisme 
in dit WannaCry-virus verwerkt. In WannaCry zat een 
kill-switch verstopt. Deze kill-switch bestond uit een 
connectie met een verzonnen site met een lange naam. 
Door het kopen van deze specifieke domeinnaam en 
deze site online te zetten maakte het virus connectie met 
de site. Zodra deze connectie tot stand kwam werd het 
virus stopgezet (Volkskrant, 14 mei 2017). 

Toch kwam de aanval van WannaCry niet uit het niets. 
Europol had al in 2016 via hun Internet Organised Crime 
Threat Assessment gewaarschuwd voor de gevaren 
van ransomware (Mansfield-Devine, 2016). Er is sinds 

2015 ook een toename in gebruik van deze vorm van 
cybercrime. Een reden hiervoor ligt verscholen in het 
verdienmodel van ransomware (Mansfield-Devine, 
2016; NOS.nl, 15 mei 2017). In 2016 is er voor meer 
dan 1 miljard aan losgeld betaald om het eigendom van 
de gegevens weer terug te krijgen. Maar hoeveel van 
de geïnfecteerde doelwitten moeten betalen wil een 
ransomwarevirus zichzelf terug verdienen? Cyberexperts 
verschillen hierbij van mening: tussen 0.03% en 3% van 
de geïnfecteerden moeten het losgeldbedrag betalen 
voordat er een break-evenpunt wordt bereikt in het 
verdienmodel. Doordat er maar weinig geld betaald is en 
het ransomwarevirus in grote getale verspreid is, vallen 
de inkomsten voor de cybercriminelen tegen (NOS.nl, 15 
mei 2017). 

Uit het bovenstaande blijkt wat ransomware inhoudt, 
hoe gemakkelijk men aan een ransomwarevirus komt, 
hoe gemakkelijk het zich verspreidt, welke slachtoffers 
als geschikte doelwitten worden gezien en hoe het 
specifieke WannaCry-virus zich zo grootschalig 
heeft kunnen verspreiden ondanks dat het virus zeer 
amateuristisch van aard was. Het is een les voor de 
toekomst. Bedrijven en particulieren moeten investeren 
in de bescherming van hun netwerken en regelmatig 
updaten. Tevens moet er bewustwording voor het gevaar 
van ransomware en cybercrime in het algemeen tot stand 
komen. Men moet bewust worden van de gevaren van 
links in mails die net echt lijken en de mogelijkheid dat 
virussen verhuld kunnen worden via macro’s in word of 
excel. Door de verweving tussen de fysieke en digitale 
omgeving zal cybercrime een steeds groter probleem 
worden voor de moderne samenleving. 
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Stel je voor: je staat in het gemeentehuis om je nieuwe paspoort op te halen. Voor je staat iemand die 
zijn oude paspoort verloren is en graag een nieuwe aan wil vragen. Tot nu toe niets geks aan de hand, 
toch? Dat verandert wanneer je hoort dat de persoon die voor je staat jouw voor- en achternaam, jouw 
geboorteplaats en –datum en jouw BSN-nummer opgeeft als gegevens die op zijn nieuwe paspoort 
moeten komen te staan. Dit is eigenlijk precies wat er gebeurt als een persoon slachtoffer wordt van 
identiteitsfraude, alleen gebeurt het nauwelijks in de ‘echte’ wereld, maar bijna altijd in de ‘virtuele’ 
wereld. 

Identiteitsfraude: it wasn’t me

Door Louise Huijbregts

Identiteitsfraude is een vorm van bedrog waarbij 
iemand bewust of opzettelijk gebruik maakt van valse 
of gestolen identiteitsgegevens. Uit een onderzoek van 
de Universiteit van Leiden blijkt dat een  op de twintig 
Nederlanders slachtoffer wordt van identiteitsfraude 
(Paulissen & van Wilsem, 2015). In dit artikel zal 
worden ingegaan op twee heel verschillende vormen 
van identiteitsfraude, namelijk identiteitsdiefstal en 
catfishing. 

Identiteitsdiefstal
Identiteitsdiefstal is het onrechtmatig verkrijgen, 
overdragen, bezitten of gebruiken van 
identificatiegegevens van een persoon met de bedoeling 
deze gegevens te gebruiken om een misleidende 
voorstelling van identiteit te doen ontstaan (Geenens, 
2014). Het is een misdrijf dat uit twee fasen bestaat: 
allereerst worden de identiteitsgegevens gestolen, 
waarna deze worden misbruikt (Geenens, 2014). 

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 12 tot 16 procent van 
de Nederlandse bevolking ooit slachtoffer is geweest 
van een vorm van identiteitsdiefstal (Paulissen & van 
Wilsem, 2015). Dit percentage is enorm gestegen 
met de komst van het internet. Het internet heeft voor 
identiteitsdieven vele nieuwe mogelijkheden gecreëerd 
om identiteitsgegevens te stelen, bijvoorbeeld door 
phishing, pharming of het gebruik van malware. Er is zelfs 
een markt in gestolen identiteiten op het dark web: met 
slechts een paar muisklikken kun je zo de identiteit van 
een ander kopen en er mee doen wat je wil (Geenens, 
2014).

Er zijn verschillende doelen waarvoor criminelen de 
gestolen gegevens gebruiken, waaronder financiële 
fraude, criminele fraude en medische fraude. Bij het 
overgrote deel – 46% van de gevallen –  worden 
gestolen identiteiten gebruikt om er financiële fraude 
mee te plegen. Denk hierbij aan het bestellen van dure 
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spullen of het afsluiten van abonnementen op de naam 
van een ander. 

De kans om slachtoffer te worden van identiteitsdiefstal 
is groter wanneer men bepaalde gedragingen vertoont 
op het internet, zoals het gebruik van een webcam, 
het invullen van internetenquêtes, het bezit van een 
virusscanner en het gebruik van een creditcard. Ook 
wordt de kans op identiteitsdiefstal groter als iemand 
op veel sociale netwerksites actief is en daar veel 
persoonlijke informatie op zet (Paulissen & Willems, 
2015). Verder zijn hoogopgeleiden iets vaker dan 
laagopgeleiden slachtoffer van identiteitsdiefstal. Tot 
slot is het heel opvallend dat beschermingsmaatregelen 
op de computer geen beschermende werking hebben 
tegen identiteitsdiefstal. Dit houdt in dat een persoon die 
geen firewall op zijn computer heeft, net zo’n grote kans 
heeft om slachtoffer van identiteitsdiefstal te worden als  
iemand die wel een firewall op zijn computer heeft.

Catfishing
Bij catfishing gebruikt een identiteitsdief een valse of 
gestolen identiteit om romantische relaties aan te gaan 
via sociale netwerksites of datingsites (Geenens, 2014). 
Bij catfishing worden niet de gegevens van het slachtoffer 
gestolen, maar het slachtoffer praat met iemand met 
een valse identiteit. De foto’s en gegevens die catfishers 
gebruiken, moeten echter ook ergens vandaan komen. 
Daarom is het ook mogelijk om slachtoffer te worden 
van identiteitsdiefstal met betrekking tot catfishing: 
hiervan is sprake wanneer jouw foto’s en/of gegevens 
worden gebruikt door een fraudeur om andere mensen 
te catfishen.

Waarschijnlijk klinkt het programma ‘Catfish’ van Nev 
Schulman je bekend in de oren. Hij is zelf slachtoffer 
geworden van catfishing en heeft hier een documentaire 
over gemaakt. Nu heeft hij een tv-programma waarin 
hij met jongeren die denken dat zij slachtoffer zijn van 
catfishing op zoek gaat naar de échte persoon met wie 
deze jongeren vaak al maanden of soms zelfs jaren 
een relatie hebben. Dit soort catfishers proberen vaak 
met behulp van een nepprofiel aan de realiteit en hun 
onzekerheden te ontsnappen. Op dit profiel kunnen zij 
zich namelijk voordoen als een persoon die zij in het 
‘echte’ leven zouden willen zijn. De emotionele schade is 
vaak groot wanneer het slachtoffer er achter komt dat hij 
of zij gecatfisht is (Whitty & Buchanan, 2016), maar toch 
is dit slechts een lichte vorm van catfishing. De dader is 
er in dit geval namelijk niet op uit om het slachtoffer te 
duperen.

Dat is anders wanneer het gaat om datingfraude. 
Datingfraude is ook een vorm van catfishing, maar bij 
datingfraude is het doel van de dader om het slachtoffer 
zo veel mogelijk geld afhandig te maken (Whitty & 

In januari 2013 kreeg Marijn via datingsite Lexa een 
berichtje van John Anderson, een Canadese ingenieur. 
Hij woonde niet ver bij Marijn vandaan en zag er leuk uit. 
Het gesprek op de datingsite verplaatste zich al snel 
naar mail- en telefooncontact. Marijn werd verliefd. 
En John ook, want hij overlaadde haar met aandacht en 
stuurde haar soms zelfs bloemen.

Na een paar weken werd er een ontmoeting gepland, 
maar voor het zover was, ging John nog een weekend 
naar Istanbul voor zaken. Daar kreeg hij een ongeluk 
met zijn huurauto, waardoor een klein meisje 
overleed. Vervolging kon hij voorkomen door een 
schikkingsregeling te treffen met de familie. Hij moest 
direct $50.000,- dollar betalen. Hij probeerde dit geld 
bijeen te schrapen en toen hij nog $2100,- miste, vroeg 
hij Marijn om een lening. 

Marijn wilde eerst zeker weten dat hij bestond, dus belde 
ze BP op, die niets van zijn bestaan afwisten. Vervolgens 
vroeg ze aan John contactgegevens van een collega. 
Dit liep uit op een drama: John was beledigd dat ze aan 
zijn verhaal twijfelde en gaf haar de gegevens van twee 
personen die zijn verhaal konden bevestigen. Na deze 
bevestiging voelde Marijn zich erg schuldig, maakte de 
$2500,- over en later ook nog $1700,- voor de kosten 
voor een vliegticket. 

Een aantal dagen later zou John naar Nederland vliegen. 
Toen Marijn de nacht voordat ze hem op zou halen van 
het vliegveld wakker werd en zag dat hij nog steeds 
geen berichtjes had gestuurd sinds het moment dat ze 
hem geld had over gemaakt, realiseerde ze zich: ‘ik ben 
opgelicht’ (Datingfraude.eu). 

Buchanan, 2016). Vaak komen daders van datingfraude 
uit Afrikaanse landen zoals Nigeria en Ghana. Vooral 
vrouwen worden slachtoffer van deze manier van fraude, 
zo ook de 47-jarige Marijn:

De gevolgen en schade van deze manier van catfishen 
is enorm, omdat slachtoffers niet alleen een relatie 
verliezen, maar ook (hele grote) sommen geld. Ook kan 
het slachtoffer vaak niet terecht bij familie en vrienden, 
omdat zij vinden dat het slachtoffer zelf schuldig is 
aan wat hem of haar is overkomen. Dit zorgt ervoor dat 
slachtoffers van catfishing regelmatig in een depressie 
belanden, omdat zij hun emotionele en financiële situatie 
als uitzichtloos ervaren (Whitty & Buchanan, 2016). 

Identiteitsfraude is een veelomvattend begrip: er zijn 
vele vormen van identiteitsfraude. Opvallend is dat 
de beide vormen van identiteitsfraude die in dit artikel 
zijn beschreven zich weer op vele manieren kunnen 
voordoen. Identiteitsfraude is daarom ook een complex 
begrip. Omdat het begrip zo complex en veelomvattend 
is, kan iedereen slachtoffer worden van identiteitsfraude 
en zeker niet alleen domme of naïeve mensen, zoals 
vaak wordt gedacht. Het verhaal over een persoon die 
een paspoort aanvraagt op jouw naam lijkt daarom 
misschien heel ongeloofwaardig, maar voor je het weet, 
is dit werkelijkheid in de digitale wereld.
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Na de bachelor criminologie stromen vele studenten door naar hun master. De master is de kans om 
je te specialiseren in het onderwerp waar je echt warm van wordt en je eerste echte grote zelfstandige 
onderzoek te doen voor je masterscriptie. Mike Pieters volgt de master ‘Corporate and Organized Crime’ 
in Rotterdam. Hij schrijft zijn scriptie over de rol van taal voor de opsporing en voor cybercriminele 
netwerken. Dit is zijn scriptie.

Door Mike Pieters

Daar stonden we dan. Het was ergens in september en 
de hoogleraren en docenten stonden op het punt om 
hun beschikbare afstudeerthema’s te presenteren. In 
mijn geval was het eigenlijk al wel duidelijk: cybercrime 
is in opkomst en de faculteit had onlangs Wytske van 
der Wagen aangenomen, die promoveert op het gebied 
van cyber (of “cyborg”) criminaliteit. Daarnaast kwam 
het niet verkeerd uit dat ik toch al één van de IT-nerds 
van de opleiding Criminologie was (wat mij betreft in 
de positieve zin van het woord), waardoor ik op het 
intakeformulier kon beargumenteren dat ik echt in het 
scriptiegroepje van Van der Wagen zou moeten komen. 

Toen deze eerste slag gewonnen was, begonnen we met 
vijf man aan onze scripties op het gebied van hacking, 
cybersecurity en cybercrime. De scriptiecoördinator, 
Gabry Vanderveen, had ons al gewaarschuwd dat het 
doen van onderzoek een cyclisch proces is waarbij je 
soms een (of meerdere) stap(pen) terug moet zetten 
om verder te komen. Ook voor onze groep bleek dit 
zeker waar, want criminologisch onderzoek naar digitale 
criminaliteit staat nog in de kinderschoenen. Dit betekent 
enerzijds dat er nog veel onbeantwoorde vragen zijn 
over het opzetten van een onderzoek, maar anderszijds 
gelukkig ook dat er veel ruimte is voor methodologische 
en inhoudelijke innovatie.

Vanwege mijn eerdere ervaring met sociale 
netwerkanalyses en machine learning technieken, had 
ik als voornemen deze twee te combineren tijdens de 
masterscriptie.  Het doel hiervan was om een kleine 
bijdrage te leveren aan het cyber-ready maken van de 
criminologische wetenschap, omdat ik geloof dat de 
inhoudelijke duiding die criminologen kunnen bieden in 
de toekomst steeds meer gecombineerd zal (moeten) 
gaan met inzichten uit grote hoeveelheden data die niet 
met de hand geanalyseerd kunnen worden. We hoeven 
wellicht niet te concurreren met de mannen en vrouwen 
die vanuit de technische universiteiten de Big Four of 
Silicon Valley instromen, maar als we van ze kunnen 
leren om meer uit onze data (en ons onderzoek) te halen 
dan kunnen we die kans niet laten liggen.

Zelf had ik het geluk om na een sollicitatiegesprek en een 
uitgebreide screening bij Team High Tech Crime (THTC) 
van de politie aan de slag te mogen gaan. Uiteindelijk 
bleken de netwerkanalyses niet zo goed aan te sluiten 
bij hetgeen THTC in gedachten had, maar hier was ik 
natuurlijk al voor gewaarschuwd: onderzoek doen is een 
cyclisch proces. Uiteindelijk heb ik, met waardevolle input 
van alle betrokkenen, enkele weken terug met THTC en 

de universiteit afgestemd wat mijn onderzoeksrichting 
zou gaan worden. Nu de offender convergence settings 
zich van het café naar de digitale wereld verplaatsen, 
wordt tekst voor zowel de opsporing als de criminelen 
zelf steeds belangrijker. Deze verschuiving ga ik vanuit 
twee perspectieven onderzoeken: in het kader van 
de opsporing ga ik onderzoeken in hoeverre iemands 
moedertaal herleid kan worden van een stuk dat diegene 
heeft geschreven in een andere taal (‘Native Language 
Identification’). Dit geeft alsnog een kans om machine 
learning toe te passen op een criminologisch probleem, 
maar dan met linguïstische input in plaats van sociale 
netwerkdata. Daarnaast ga ik vanuit het perspectief 
van de cybercriminelen de rol van taal onderzoeken: in 
hoeverre zorgt bepaald taalgebruik voor in- of uitsluiting, 
of onderling vertrouwen bij deze groeperingen?

Over de resultaten van het onderzoek kan ik nog niet veel 
zeggen, maar vooralsnog heb ik er veel van opgestoken: 
1) je kan met onze studie alle kanten op, en het van 
nature combineren van vakgebieden stelt ons in staat tot 
unieke innovaties; 2) de mensen om je heen (universiteit, 
stage,...) hebben verstand van zaken: steek hier iets van 
op en gebruik hun bijdragen dus ook om je onderzoek 
vorm te geven; en last but not least: 3) onderzoek doen is 
een cyclisch proces.  

De scriptie van Mike Pieters



20 INTERVIEW

Steeds vaker vinden belangrijke processen digitaal en op internet plaats. Alle belastingzaken regel je 
online, je hebt (misschien) alleen nog maar een online zorgpas en als je een paspoort wil aanvragen 
gebeurt dit ook grotendeels via de website. Je geeft als het ware veel werk uit handen, waarvan je 
verwacht dat dit op een juiste en betrouwbare manier gebeurt. Helaas is dit niet altijd het geval en blijken 
veel bedrijven en organisaties zo lek als een mandje te zijn op digitaal gebied. Gelukkig bestaan er 
mensen die de wereld weer een beetje beter maken door middel van ethisch hacken.

Hacken voor het goede doel

Tijdens de verkiezingen was het weer raak. De 
verkiezingssoftware was volgens verschillende 
experts erg makkelijk te hacken. Een iPad zou zelfs 
beter beveiligd zijn dan desbetreffende software. De 
gevolgen waren niet te overzien geweest als iemand dit 
daadwerkelijk zou hacken. Dit lek was gevonden door 
mensen die bekwaam zijn op het gebied van hacken, 
maar dit voor het goede doel gebruiken. Ook wel ethisch 
hacken genoemd. Loran Kloeze, ethisch hacker en 
beveiligingsonderzoeker van beroep, omschrijft ethisch 
hacken simpelweg als ‘hacken volgens de regels’. Hij 
geeft aan dat hacken van zichzelf niet per se crimineel is, 
maar dat dit zo wordt afgebeeld in de media. ‘Een echte 
hacker is iemand die bovengemiddeld veel verstand 
heeft van computers, netwerken en software.’ Zo 
wordt dus een ethische hacker uitgedaagd om te gaan 
kijken naar zwakheden in de beveiliging van heel veel 
verschillende computersystemen. Dit kan van alles zijn: 
apps, telefoons, websites, laptops, zo wordt duidelijk 
hoeveel tegenwoordig via systemen geregeld wordt. 
Ethisch hacken ziet Kloeze ook als een echte baan, want 
‘hackers moeten ook naar de Albert Heijn.’ 

De mensen die hacken, kunnen elektronica in wezen 
iets anders laten doen, dan waar het voor bedoeld was. 
De fabrikant of de eigenaar van de software had dit niet 

Door Isabel de Graaf

voorzien en zijn dus blij met de hackers die dit aan hen 
melden. Op deze manier kunnen zij hun software beter 
beveiligen en zijn onze gegevens beter beschermd. Dit 
is dan ook gelijk het verschil met de criminele hackers, 
zij hacken voor hun eigen gewin. Stel dat iemand DigiD 
hackt en de identiteit van iemand anders steelt, dan 
zal de overheid echt geen berichtje krijgen dat er een 
mogelijk gat in de beveiliging zit.

Omdat er toch een redelijk negatief beeld bestaat over 
hacken an sich, werd Kloeze ook gevraagd of hij weleens 
negatieve reacties ontvangt over zijn werk. Gelukkig zijn 
de meeste reacties vrij positief en zijn de minder leuke 
reacties ‘op een hand te tellen’. Als er dan een negatieve 
reactie is, heeft dit te maken met afgunst of omdat 
een organisatie het niet leuk vindt om op haar zwakke 
plekken gewezen te worden. Het is begrijpelijk dat een 
bedrijf dit niet leuk vindt, maar handig is het wel! Beter 
voorkomen dan genezen. Want wat niet vergeten moet 
worden is dat de ethische hackers en de organisaties die 
zij hacken, een gezamenlijk doel hebben: de beveiliging 
van de organisatie. En laten we eerlijk zijn, hoe minder 
ethische hackers die willen helpen, hoe meer criminele 
hackers er zijn die graag misbruik willen maken van de 
slechte beveiliging.



21 INTERVIEW

Loran Kloeze, ethisch hacker en 
beveiligingsonderzoeker van beroep, 
omschrijft ethisch hacken simpelweg 
als ‘hacken volgens de regels’

Ethisch hacken klinkt als een mooi beroep met vooral 
een goed doel. Het enige nadeel is dat de scheidslijn 
tussen goed en slecht hacken vrij dun is. Onlangs begon 
Yes-R met zijn nieuwe programma, ‘What the #hack?!’, 
waar hij mensen hackt waardoor wachtwoorden, selfies 
en andere informatie op straat komen te liggen. De 
AVROTROS stelt dat het programma louter bedoeld was 
om awareness te creëren. Hoewel dat tegenwoordig een 
relevant en slim iets is om te bewerkstelligen, is de vraag 
of dit wel de juiste manier is. De mensen zijn van tevoren 
niet op de hoogte gesteld en de meest persoonlijke 
informatie wordt bekeken. Kloeze is het niet helemaal 
eens met de gang van zaken en is bang dat de ethiek ik 
het geding komt. Volgens hem is het beter om mensen 
wel van tevoren in te lichten, ondanks het feit dat dit 
ten koste gaat van het schokeffect om het programma 
interessanter te maken. 

Wanneer ga je dan te ver, terwijl je het misschien nog 
zo goed bedoelt Kloeze geeft het volgende voorbeeld: 
Stel dat hij op de patiëntenportal van een ziekenhuis 
een vreemde foutmelding ziet, waarvan hij bijna zeker 
weet dat dit een teken is van een beveiligingsprobleem. 
Hij kan dan twee dingen doen. Een, hij downloadt wat 
patiëntgegevens en doet dan de melding. Twee, hij 
downloadt niks en brengt gelijk het ziekenhuis op de 
hoogte. ‘Een ethische hacker kiest voor het laatste, 
een iets minder ethische hacker doet het eerste en 
een criminele hacker downloadt alle gegevens om het 
ziekenhuis ermee te chanteren.’ Toch blijft het lastig. 
Als je ‘gewoon’ een melding doet, kan het misschien 
niet genoeg interesse wekken en komt het op de stapel 
terecht. Dat zou het probleem niet ten goede komen. Een 
ethische hacker kan er daarom voor kiezen om toch wat 
patiëntendossiers te downloaden en deze mee te sturen 
met de melding naar het ziekenhuis. Het kan juist lijken in 
de ogen van hacker, aangezien het beveiligingsprobleem 
wordt opgelost. Echter heeft hij ook privacygevoelige 
gegevens ingezien. Men kan de afweging maken dat de 
privacyschending van een paar patiënten, veel minder 
erg is dan van de patiënten van een heel ziekenhuis.

Een echte hacker is iemand 
die bovengemiddeld veel 
verstand heeft van computers, 
netwerken en software

Gelukkig is er sinds een aantal jaar in Nederland een 
richtlijn voor de ethische hackers, waardoor zij in principe 
niet worden vervolgd. Om niet vervolgd te worden, 
moeten de hackers aan een aantal voorwaarden voldoen. 
In de Leidraad van Responsible Disclosure, opgesteld 
door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), 
worden deze voorwaarden genoemd. Zo moeten hacks 
bedoeld zijn om de zwakke plekken in ICT-systemen, 
op een juiste manier te melden en op die manier de 
veiligheid van het systeem te verbeteren. Wat vooral 
van belang is, is dat het lek zo snel mogelijk gemeld 
moet worden. Zo kunnen criminelen er geen misbruik 
van maken. Als er dan gekeken wordt naar het eerder 
gegeven voorbeeld, lijkt het inderdaad het beste om niet 
de patiëntendossiers te downloaden, omdat de melding 
dan sneller wordt gemaakt. De vraag is natuurlijk of er 
zonder patiëntendossiers ook daadwerkelijk sneller 
naar de melding wordt gekeken.

Zo’n richtlijn zegt natuurlijk nog niet alles, omdat 
bedrijven nog weleens met vervolging dreigen. Ook zijn 
er bedrijven die wel het nut inzien van de ethische hacker. 
Google daagt zelfs mensen uit om hen te hacken, waar 
een leuke beloning voor tegenover staat. En dat is winnen 
voor beide partijen: Google betaalt alleen áls iemand iets 
vindt en de hacker krijgt betaalt voor wat hij doet. Kloeze 
verwacht dat de vraag naar ethische hackers steeds 
meer toe zal nemen door de automatisering. Er gebeurt 
ontzettend veel gebeurt op internet en dat is hartstikke 
handig. Beveiliging wordt door de functionaliteit van het 
internet nog weleens vergeten, ‘terwijl je functionaliteit 
moet bouwen op een basis van beveiliging.’ En wie anders 
kan hier het beste bij helpen dan de ethische hacker?
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Meer zien over cybercrime

The Fifth Estate (3.0/5.0)
Wikileaks is de website 
voor klokkenluiders uit 
overheidsinstellingen en bedrijven 
om anoniem documenten te 
kunnen lekken. Meerdere malen 
is de site in het nieuws gekomen 
als gevolg van de documenten die 
waren geüpload, bijvoorbeeld de 
documenten met betrekking tot 
de oorlog in Afghanistan. De film 
volgt Julian Assange tijdens de 
ontwikkeling van Wikileaks. De 
film laat zien hoe Wikileaks zich 
heeft ontwikkelt, hoe het succes 
van de site ervoor zorgde dat ze in 

Het is nog maar twintig jaar geleden dat internet, het wereldwijde web, algemeen bekend werd bij het 
grote publiek. Toch hebben de criminelen zich hier al snel eigen in gemaakt en is cybercrime niet meer 
weg te denken uit de criminologie. Naast dat er veel te lezen valt over dit onderwerp, staat het ook steeds 
meer centraal in documentaires en films. Hieronder zijn een aantal voor jullie op een rijtje gezet.
Door Anne Steenvoorden

een klap wereldberoemd werden en hoe dit succes de 
berichtgeving in de media heeft veranderd.

The Social Network (3.5/5.0)
Facebook is een van de grootste 
sociale netwerken die de wereld 
kent. De hoeveelheid informatie die 
Facebook bezit is enorm, omdat jij, 
samen met al jouw vrienden en de 
rest van de wereld, hier je leven 
deelt. Het is erg vermakelijk om 
een half uurtje door je feed heen 
te scrollen, maar al deze informatie 
kan ook misbruikt worden door 
criminelen. The social network 
is een film die je meeneemt in 
het leven van Mark Zuckerberg, 
de oprichter van Facebook. Het 
laat zien hoe een sociaal netwerk 
speciaal voor Harvard studenten uit groeit tot het 
Facebook wat het nu is. 

Deep Web (4.0/5.0)
In 2013 wordt Ross William 
Ulbricht gearresteerd. Onder de 
alias “Dread Pirate Roberts” zou hij 
de eigenaar zijn van Silk Road. Silk 
Road is een online zwarte markt. 
waar vooral illegale drugs wordt 
verkocht. De aanhouding van 
Ulbricht heeft ervoor gezorgd dat 
Silk Road uit de lucht werd gehaald 
door de FBI. Deze documentaire 
focust zich op deze Silk Road en het 
proces rond om de aanhouding van 
Ulbricht. In de wondere wereld van 
Tor zou er sprake moeten zijn van 
anonieme communicatie, maar hoe 

kwam de FBI erachter dat Ulbricht “Dread Pirate Roberts” 
was? Is Silk Road wel zo slecht, aangezien binnen deze 
drugshandel nauwelijks geweld wordt gebruikt. Deze 
vragen probeert de documentaire te beantwoorden. 

We are Legion (3.5/5.0)
Anonymous is een internationaal 
collectief van activisten en 
“hacktivisten”. Ze zijn bekend 
geworden door een reeks 
operaties en Ddos-aanvallen op 
de websites van verschillende 
overheden, religieuze organisaties 
en bedrijven. 4chan wordt gezien 
als het begin van Anonymous. 
Deze documentaire laat zien hoe 
Anonymous ontstond uit 4chan. 
Het laat de belangrijke momenten 
zien in het ontstaan en de 
ontwikkeling van het collectief. Zo 
wordt onder andere de overname 
van Habbo, project Chanology en de Ddos-aanvallen 
op Visa, MasterCard en PayPal laten zien. Ook komen 
we meer te weten over de beweegredenen achter deze 
organisatie. Deze documentaire mag je niet missen als je 
meer te weten wilt komen over Anonymous.
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Lustrumweekend
Door Joost Vergeer

Vrijdagavond 16 juni was het zover, de start van het 
lustrumweekend. Na vorig jaar in Renesse te zijn 
geweest, gingen we dit jaar met z’n allen naar Safarikamp 
Calis in Huizen. We hadden een eigen veld met tenten 
waarin geslapen werd en waar genoeg ruimte was om 
te volleyballen en te frisbeeën. Tijdens het eten opende 
Brent het weekend ‘officieel’ met het introduceren van 
de Buffalo-regel. Niemand mocht vanaf dat moment 
meer met rechts drinken, deed je dat wel en iemand 
roept BUFFALO dan moet diegene het drankje die hij 
in zijn hand heeft helemaal op drinken. Al gauw werd er 
een aantal keer buffalo geroepen met Brent als grootste 
aanjager van iedereen. 

Iets na achten begon de biercantus met, jawel, Brent 
als strenge voorzitter.  Er werd door de aanwezige 
leden een enthousiaste poging gedaan om nummers 
als Sterrenstof, Angels, Brabant en natuurlijk het 
Rotterdamlied met redelijk fatsoen te zingen. Dit ging 
bij vlagen goed en soms ook niet. Op de momenten 
dat mensen niet zo heel goed bezig waren, was Brent 
er als de kippen bij om straf te geven. Het arsenaal aan 
straffen bestond onder andere uit een adje uit je schoen, 
door je sok, met gestrekte arm en met zo min mogelijk 
kleren aan. Na de geslaagde biercantus was het tijd om 
de nacht in te gaan met nog wat drankjes en ‘gezellige’ 
drankspelletjes.

De volgende ochtend zat iedereen rond een uurtje of 10 
weer ‘topfit’ aan het ontbijt. Na wat broodjes en bekers 
melk was er tijd voor de ‘officiële activiteit’ ontspanning, 
terwijl enkele mensen de borden en bekers gingen 
afwassen. Na de activiteit ontspanning was het tijd voor 
de lunch en toen het weer die dag steeds beter werd, 
besloot de commissie om een waterballonnengevecht 

te organiseren. Dit was een heel leuk en verfrissend 
idee, maar het had nog wel wat voeten in de aarde. De 
commissie heeft zich twee uur lang in het zweet gewerkt 
om circa 700 waterballonnen te vullen. Het epische 
gevecht dat hierop volgde, duurde welgeteld vijf intense 
minuten. Na het gevecht werd er nog wat met water 
gegooid en volgde een spontane pot flessenvoetbal.

Na het avondeten was het tijd voor de pubquiz. Vijf teams 
namen het tegen elkaar op en beantwoordden vragen in 
categorieën als criminologie (huh?), sport en netflixen. 
De laatste ‘vraag’ werd gedaan door de verschillende 
teamcaptains. De teamcaptains moesten na het leeg 
drinken van hun drankje een moeilijke tekst oplezen. 
Dit ging voor de meesten verrassend goed op één 
bepaalde teamcaptain na dan. De pubquiz was bijzonder 
spannend en de uitslag lag dus ook zeer dicht bij elkaar. 
Uiteindelijk heeft team 2 ook wel ‘team 4’ gewonnen met 
1 punt verschil op de gedeelde tweede plek. Waarvoor 
hulde!

Na de pubquiz nam onze voorzitter, Tom, het woord om 
zijn lustrumcommissie en het bestuur te bedanken voor 
het neerzetten van een geweldig lustrumjaar. De speech 
kwam niet helemaal uit de verf door wat ‘hinderlijke’ 
onderbrekingen van het publiek, maar na een luid 
applaus werden de commissie, het bestuur en Tom in het 
bijzonder door iedereen aanwezig bedankt. Na wat lieve 
woorden, een paar kleine traantjes en veel knuffels werd 
nog één keer de boel op stelten gezet met een kleine fissa 
in de grote tent. De volgende morgen ging iedereen moe 
maar voldaan weer naar huis na een geslaagd weekend.
Hierbij wil ik voor een laatste keer het bestuur en de 
lustrumcommissie bestaande uit Tom, Jisca, Sibèle, 
Pim, Dominique, Pim, Daan en Brent zeer bedanken voor 
een goed georganiseerd, gezellig weekend en het mooie 
lustrumjaar!
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In de onderwijsvrije week in maart was een enthousiaste groep van 23 studenten en twee docenten 
klaar om de relatief onbekende stad Vilnius in Litouwen te gaan ontdekken. Met een hoop gezelligheid, 
activiteiten rondom het thema ‘Corruptie en mensenrechten’ en paintballen in het vooruitzicht beloofde 
het een goede week te worden. In dit artikel volgen de hoogtepunten van de studiereis 2017.

CIA in Vilnius
Door Maaike Wolters

Zondagochtend vroeg verzamelde de hele groep zich 
op Schiphol met genoeg kleding in de koffers om 
de Litouwse kou te kunnen trotseren. Hoewel het ’s 
ochtends in Litouwen vrij koud was, hebben we aardig 
wat dagen de zon mogen zien en was de winterjas niet 
altijd nodig. Hoe bijzonder de reis zou worden bleek 
al bij het vliegtuig. Dat Litouwen een klein land is met 
ongeveer twee miljoen inwoners wisten we al, maar dat 
we met een klein soort propellervliegtuig heen zouden 
vliegen was een verrassing. Dit werd eigenlijk een rode 
draad door de week heen. Bijvoorbeeld de bus die we 
naar het hostel zouden nemen. Hier paste ongeveer 
twaalf mensen in en met een beetje proppen zestien 
inclusief koffers. Tijdens de busrit was meteen de eerste 
criminologisch relevante ervaring toen twee zwartrijders 
er bij een bushalte hardhandig door controleurs uit de 
bus getrokken werden. Later in de week bij ons bezoek 
aan het Special Investigation Service bleek dat dit te 
maken kan hebben met het veranderende beeld van de 
politie en controles in Litouwen. Sinds Litouwen in 1992 
onafhankelijk is, is de overheid in strijd tegen de corruptie 
die diep in de samenleving geworteld is. De meest 
voorkomende vorm van corruptie was (/is) het fenomeen 
dat mensen probeerden eerder medische zorg te krijgen 
of een boete af te kopen. De politie zet vooral in om dit 
beeld te verminderen. De Special Investigation Service 
krijgt van deze corruptie de meeste meldingen van en 
liet zien hoe ze een preventieve campagne voeren. Na 
doorvragen kwamen ook de meer juicy verhalen op tafel, 
zoals iemand die veel contant geld begraven had in het 
bos. Met deze informatie in ons achterhoofd kregen we 
later in de week een rondleiding in het parlement Seimas. 
Zowel de problemen met corruptie als de strijd die 
Litouwers gevoerd hebben om onafhankelijk te worden 
kwamen aan bod. Zo is de tv-toren bezet geweest en 
hebben ze twee Onafhankelijkheidsdagen in Litouwen. 
Wat vooral indruk maakte was het feit dat er twee 
parlementszalen zijn. Er is een nieuwe zaal voor plenaire 
debatten gebouwd omdat de originele niet gemaakt was 
om lang in te werken. De oude zaal was er om tijdens 

Dat Litouwen een klein land is met ongeveer twee miljoen 
inwoners wisten we al, maar dat we met een klein soort 
propellervliegtuig heen zouden vliegen was een verassing

de bezetting het idee te geven dat Litouwen een eigen 
regering had, maar eigenlijk werd alles vanuit Moskou 
bepaald en was het Litouwse parlement er voor de 
show. De oude zaal hebben ze wel behouden omdat de 
onafhankelijkheidsverklaring daar getekend is, maar het 
was te merken dat het noodzakelijk was om een nieuwe 
zaal te bouwen. Er kwam nauwelijks daglicht binnen en 
was er nauwelijks ventilatie, waardoor het erg muf rook.
Een andere kant van de geschiedenis van Litouwen 

hebben we geleerd tijdens onze bezoeken aan het KGB- 
en genocidemuseum en het Negende Fort in Kaunas. 
In het museum kregen we een rondleiding van een 
bijzondere gids in een ondergrondse gevangenis die eerst 
in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt om politieke 
gevangenen op te sluiten. We hebben verschillende 
cellen gezien die in die tijd gebruikt werden en hoe de 
omstandigheden waren. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd de gevangenis gebruikt door de Sovjet Unie. 
De meest gruwelijke tactieken werden gebruikt om 
gevangen tot een bekentenis of het vertellen van 
informatie te dwingen. Een van de meest nare manieren 
was het opsluiten van een gevangene in de ‘natte cel’. Er 
stond in deze betonnen cel een laag koud water waar de 
gevangene enkele uren tot dagen zonder kleren moest 
doorbrengen. Daarna werden we naar een ruimte geleid 
waar vele gevangen geëxecuteerd zijn en heftig was om 
te bedenken dat ongeveer dertig jaar geleden daar nog 
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Na doorvragen kwamen ook de 
meer juicy verhalen op tafel

mensen gedood werden. Ook in het Negende Fort zagen 
we onder welke omstandigheden mensen daar gevangen 
zijn gehouden toen het fort een concentratiekamp was en 
daarna een gevangenis is geweest. Tijdens het bezoek 
aan het Prison Department van het Ministerie van Justitie 
hebben we geleerd hoe het gevangenissysteem in 
Litouwen nu werkt en is er van gedachten gewisseld over 
de verschillen en overeenkomsten met het Nederlandse 
systeem met hoge bazen van het departement. Bijzonder 
was dat wij echt de mannen en vrouwen tegenover ons 
hadden die in de top van het ministerie werken en zij wel 
wisten dat wij studenten waren maar erg verbaasd waren 
over het feit dat wij zelf de reis organiseerden. Dit stond 
echter vragen over en weer niet in de weg en zij waren 
geïnteresseerd hoe alles in Nederland werkt.
Terwijl wij in Litouwen waren, werden in Nederland de 

verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Een 
dag voor de verkiezingen brachten we een bezoek aan 
de Nederlandse ambassade. De ambassadeur vertelde 
ons veel over zijn werk en hoe Nederland samenwerkt 
met Litouwen, bijvoorbeeld door een soort kieswijzer op 
te zetten voor Litouwen. Vooral hebben we veel vragen 
met betrekking tot de verkiezingen gesteld en hoe de 
verhoudingen met Rusland zijn aangezien een paar 
dagen later Nederlandse militairen namens de NAVO 
naar Litouwen zouden komen. Deze vragen hebben we 
ook kunnen stellen toen we een college van professor 
Dobryninas kregen over criminologie in Litouwen. Zo 
was er vroeger wel criminologisch onderzoek maar 
werd dit met data gedaan die aangeleverd werd vanuit 
het Kremlin. Hier klopte dus niks van. Hij vertelde over 
de ontwikkeling die criminologie doorgemaakt heeft 
en dit is anders dan de geschiedenis van criminologie 
die wij geleerd hebben. Heel anders dan bij ons is 
dat criminologie in Litouwen onder de faculteit van 
filosofie valt en de criminologie studenten meestal 
een basis in de filosofie hebben. Een college met de 
criminologiestudenten konden we niet volgen omdat, 
zoals eerder gezegd, ze in Litouwen niet berekend zijn 
op grote groepen. Zo worden de criminologiecolleges 

voor ongeveer tien studenten gegeven en waren de zalen 
niet groot genoeg om erbij te komen zitten. Dit kwam in 
de week vaker voor. Zo bleek de pizzeria waar we voor 
de eerste avond gereserveerd hadden, net groot genoeg 
te zijn. Alle tafels waren bij elkaar geschoven zodat we er 
met z’n allen omheen paste, maar meer plek was er niet 
in het restaurant. Enkele keren hebben we ook moeten 
zeggen: “Jongens, we gaan vanavond met z’n allen eten, 
maar we weten nog niet of er een restaurant is waar we 
allemaal in passen.” De zoektocht naar een restaurant 
waar we met de hele groep konden eten was dan ook een 
uitdaging voor de commissie. Het personeel van bijna 
elk restaurant raakte in paniek als er gevraagd werd of 
we met 25 man konden komen eten. Deze paniek was 
er eigenlijk al als je met zes of meer om een tafel vroeg. 
Desondanks is het wel gelukt en hebben we plekken 
gevonden waar we hebben genoten van goede burgers 
of een Thaise curry. Deze avonden werden afgesloten 
door ergens wat te gaan drinken, vaak de cocktailbar 
die al vroeg in de week ontdekt was, en door gezellig 
in de woonkamer van het hostel 30 seconds te spelen. 
Zelfs de stapavond op vrijdag kreeg een criminologisch 
tintje door de naam van de club Cocain (uit te spreken 
als cocaïne) en het lied Treiterburen, waarvan later zelfs 
de songtekst nog uitgewerkt is. De week is op zaterdag 
afgesloten met een ontnuchterende boswandeling 
waarna iedereen los kon gaan tijdens het paintballen. 
Tijdens de week zijn er de nodige goedkope biertjes en 
cocktails genoten, maar ook daarna nog tijdens spontaan 
georganiseerde reünieborrels. Ik wil de commissie en 
deelnemers bedanken voor de gezellige week en ik ben 
benieuwd wat de locatie volgend jaar wordt!
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Bij bijna ieder Nederlands huishouden staat tegenwoordig minstens één computer of laptop in huis 
die is verbonden met het internet. Ook heeft bijna iedere Nederlander een smartphone met daarbij een 
internetabonnement, waarmee men 24/7 online is. Echter, aan dat  constante internetgebruik zitten 
gevaren, want het geeft criminelen de gelegenheid in te breken op jouw apparaat om vervolgens aan de 
haal te gaan met jouw data. Dit klinkt waarschijnlijk al als een nachtmerrie, maar het kan ook voorkomen 
dat een crimineel inbreekt op een computersysteem waarin de gegevens van duizenden mensen zijn 
opgeslagen. In dit geval zijn de gevolgen niet te overzien. In dit artikel zal worden uitgelegd waarom 
cybersecurity in onze gedigitaliseerde samenleving minstens zo belangrijk is als politie.

Waarom cybersecurity evenzo  
belangrijk is als politie

Door Louiise Huijbregts

Het stelen van gedigitaliseerde gegevens
Nederland loopt voorop in de digitalisering. In bijna 
alle maatschappelijke sectoren is digitale technologie 
het belangrijkste middel om informatie te verwerken, 
verzenden of bedrijfsprocessen aan te sturen (Verhagen, 
2016). Dat is op zich heel mooi, omdat het veel 
effectiever, overzichtelijker milieuvriendelijker is om 
grote hoeveelheden data op te slaan op een computer 
dan in papieren dossiers. Echter, criminelen kunnen ook 
profiteren van de digitalisering, omdat het gemakkelijker 
is geworden om grote hoeveelheden data te stelen en 
deze te misbruiken. 

Er zijn verschillende manieren waarop criminelen data 
kunnen stelen en ook de omvang van de diefstal kan 
erg uiteenlopen. Zo zijn er criminelen die virussen 
verzenden om systemen over te nemen met als doel om 
de gegevens die hierop opgeslagen zijn over te nemen. 
Hierbij kan het gaan om de gegevens die op de laptop 
van een individu staan, maar ook om grote hoeveelheden 
persoonsgegevens die op een server van de overheid 
opgeslagen staan. 

Daarnaast is phishing een bekend fenomeen binnen 
de cybercrime. Het wordt vaak gebruikt om personen 
in handen te krijgen. Bij deze vorm van criminaliteit 
wordt het slachtoffer naar een valse website gelokt, 
waarna deze zijn gegevens invult (Dhamija, Yigar & 
Hearst, 2006). Door het invullen van de gegevens op 
de malafide website, krijgt de crimineel de gegevens in 
handen. Dit gebeurt over het algemeen bij burgers, maar 
is ook mogelijk bij de overheid, bijvoorbeeld wanneer 
een ambtenaar van de gemeente met toegang tot veel 
persoonsgegevens zijn of haar inloggegevens invult op 
een valse website. 

Ook bestaat er zoiets als cyberspionage. Er is sprake 
van cyberspionage wanneer stiekem of onder valse 
voorwendselen informatie wordt verworven door andere 
landen met behulp van digitale middelen (Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, 2017). Sommige 
landen zien spionage als deel van hun buitenlandpolitiek. 
Deze manier van digitale gegevensdiefstal is bijna 

uitsluitend gericht op overheidsservers. Dit zijn slechts 
enkele voorbeelden van manieren waarop criminelen 
gedigitaliseerde gegevens stelen.

Cybersecurity
Om de pogingen tot het stelen van gedigitaliseerde 
gegevens te verijdelen, wordt  ‘cybersecurity’ 
gebruikt. Cybersecurity is een mooie, Engelse term 
voor ‘computerbeveiliging’. Met behulp van allerlei 
maatregelen kan een computer op een dusdanige 
manier ingericht worden, dat deze beschermd is tegen 
aanvallen van buitenaf (Fuller, Ha, O’Brien, Radvan, 
Christensen & Ligas, 2010). Er worden maatregelen 
genomen met betrekking tot de mens die ICT gebruikt 
en met betrekking tot de techniek die wordt gebruikt bij 
ICT (NCSC, 2016).

De meest voor de hand liggende maatregel met 
betrekking tot de mens die ICT gebruikt, is  het lanceren 
van bewustwordingscampagnes. In 2016 waren er 
verschillende campagnes die de aandacht probeerden 
te vestigen op het belang van cybersecurity, zoals 
de alom bekende ‘Hang op, klik weg, bel uw bank’-
reclame (NCSC, 2016). Het blijkt dat deze campagnes 
niet voldoende zijn om online gegevensdiefstal te 
voorkomen. Er zijn ook cybersecurityprofessionals 
nodig die manieren ontwikkelen om de cybersecurity in 
Nederland nog verder te verhogen. Op dit moment is er 
een groot tekort aan deze professionals (NSCS, 2016).
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Daarnaast worden ook maatregelen genomen met 
betrekking tot de techniek die wordt gebruikt bij 
ICT. Er worden bijvoorbeeld adblockers gebruikt om 
malvertising tegen te gaan. Bij malvertising is er sprake 
van advertenties die virussen bevatten. Deze virussen 
verspreiden zich op de computer van het slachtoffer 
zodra deze de advertentie aanklikt. Verder worden 
data steeds vaker gecentraliseerd, zoals de e-mail van 
vele bedrijven die opgeslagen worden op één server. 
Dit maakt het beveiligen van de data gemakkelijker, 
omdat er maar één server beveiligd hoeft te worden. 
Echter, tegelijkertijd maakt dit de data ook vatbaarder 
voor spionage, omdat het allemaal op dezelfde plaats 
opgeborgen is. 

Gevolgen van afwezigheid van cybersecurity
Het is duidelijk op welke manieren criminelen 
gedigitaliseerde data stelen en op welke manieren men 
dit probeer tegen te gaan met behulp van cybersecurity. 
Wat zou er gebeuren wanneer er geen cybersecurity op 
grote schaal zou zijn? 

Wanneer er geen cybersecurity zou zijn, zouden 
cybercriminelen vrij spel hebben. Dit houdt in dat zij 
gemakkelijk kunnen inbreken in allerlei computers 
en servers en alle data die hierin opgeslagen staat 
kunnen bekijken en gebruiken. Onze bankgegevens, 
persoonsgegevens en privédata zouden niet meer 
veilig zijn, waardoor fraude van enorme omvang niet 
te voorkomen is. Criminelen kunnen geld van jouw 
bankrekening afschrijven, creditcards aanvragen op 
jouw naam , zich voordoen alsof ze jou zijn en ga zo 
maar door. Omdat slechts een heel klein deel van de 
Nederlanders geavanceerde  computerkennis heeft, zal 
alleen dit kleine groepje zich kunnen wapenen tegen 
aanvallen van cybercriminelen. De rest zal bijna niet 
kunnen voorkomen dat zij het slachtoffer worden van 
criminaliteit die hun leven enorm zal beïnvloeden.

De bovenstaande situatie kan worden vergeleken met 
de situatie waarin er geen politie is. Wanneer er geen 
politie zou zijn, zou er ook een chaos ontstaan, omdat 
criminele organisaties geen beperkingen meer hebben 
en uit kunnen groeien tot organisaties van enorme 
omvang. Slechts een beperkt aantal mensen zijn machtig 
genoeg om enkele van deze organisaties te stoppen, 
waardoor alleen dit kleine deel van de samenleving zich 
kan wapenen tegen criminaliteit. Andere mensen zijn 
gedoemd te leven onder het juk van criminaliteit. Deze 
situatie kun je je waarschijnlijk beter voorstellen dan de 
bovenstaande situatie met betrekking tot cybersecurity, 
maar eigenlijk lijken de situaties erg op elkaar. Het enige 
verschil is dat cybersecurity zich afspeelt in de digitale 
wereld en de politie zijn taken vervuld in de ‘echte’ 
wereld. 

Cybersecurity wordt gebruikt om gedigitaliseerde 
gegevens van de overheid en particulieren te 
beschermen tegen criminelen die deze informatie willen 
stelen en willen misbruiken voor hun eigen gewin. In 
dit artikel zijn eerst een aantal manieren besproken 
waarop cybercriminelen data stelen. Daarna is ingegaan 
op de manier waarop cybersecurity dit probeert te 
voorkomen en tot slot is de vergelijking gemaakt tussen 
de afwezigheid van cybersecurity en de afwezigheid van 
politie in onze moderne samenleving.

Cybersecurity is voor veel mensen iets vaags, iets waar 
zij niet vaak bij stilstaan. Toch is het van groot belang 
in onze samenleving. Wanneer cybersecurity weg 
zou vallen, zou dit zorgen voor een maatschappelijke 
ontwrichting. In dit artikel is de vergelijking gemaakt met 
het wegvallen van de politie: ook dan zou een enorme 
chaos ontstaan, die veel gelijkenissen vertoont met de 
situatie waarin er geen cybersecurity zou zijn. Kortom: 
in een wereld voor digitalisering en technologie is 
cybersecurity even belangrijk als politie.
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Welkomswoord vanuit de sectie
Beste eerstejaars studenten,

In de eerste plaats wil ik jullie van harte feliciteren. De 
eerste prestatie hebben jullie al geleverd. Jullie zijn 
namelijk als gelukkige winnaars uit de decentrale selectie 
naar voren gekomen. Op basis van de motivatiebrief 
en de cijfers zijn jullie geselecteerd voor het beperkte 
aantal plaatsen dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld.

Met het schrijven van jullie motivatiebrief hebben jullie al 
nagedacht over de vraag waarom jullie criminologie willen 
studeren. Natuurlijk omdat criminaliteit zo’n intrigerend 
onderwerp is. Iedereen wil toch meer weten over de 
oorzaken van criminaliteit of over de manieren waarop 
burgers, media en overheid reageren op criminaliteit? 
Tijdens de opleiding kom je erachter wat er allemaal bij 
komt kijken om met dit soort vraagstukken aan de slag 
te gaan. Als criminoloog kun je een bijzondere rol spelen 
in zowel het onderzoek naar als het maatschappelijk 
debat over de verschillende aspecten van criminaliteit. 
De brede opleiding stelt je namelijk in staat om als 
het ware als een bruggenbouwer op te treden tussen 
de verschillende partijen die zich bezig houden met 
criminaliteit en de gevolgen en de beheersing ervan. 
Dit kun je doen door bijvoorbeeld als medewerker bij 
Directie Veiligheid het Rotterdamse veiligheidsbeleid 
verder te ontwikkelen. Maar ook als medewerker van de 
forensische accountancy van een bedrijf als KPMG of als 
specialist op het gebied van internetcriminaliteit bij een 
bedrijf als Fox-IT.

Maar voor het zover is moet eerst de opleiding met 
succes worden afgerond. Hiervoor is het belangrijk om 
in het eerste studiejaar een goede start te maken. In 
kleine groepjes duik je met medestudenten direct diep 
in de stof. Dit maakt het bestuderen van de stof niet 
alleen leuker en interessanter, maar je leert hierdoor 
ook je medestudenten snel kennen. Deze kleinschalige 
groepen worden afgewisseld met interessante colleges 
over actuele voorbeelden en met gastdocenten 
uit de praktijk. Daarnaast oefen je tijdens de 
practicumbijeenkomsten met belangrijke vaardigheden 
zoals schrijven, analyseren en interpreteren. Neem 
daar nog bij dat je tijdens het eerste jaar vakken als 
criminologie, psychologie, sociologie, rechten en 
methoden krijgt dan kun je wel zeggen dat het eerste 
jaar Criminologie veel te bieden heeft.

Kortom, in september begint voor jullie een uitdagende 
periode met mogelijkheden voor ontwikkeling op allerlei 
vlakken. Studeren is een unieke kans om veel te leren, 
veel nieuwe mensen te ontmoeten en te investeren in de 
toekomst. Maak er dus een interessante en leuke periode 
van en probeer het maximale uit de studie te halen. 

Namens alle docenten van de bachelor heet ik jullie van 
harte welkom en ik kijk ernaar uit om in blok 6 de wondere 
wereld van de Sociologie met jullie in te duiken.

Willem-Jan Verhoeven
B1-coördinator en docent criminologie aan de ESL

Beste studenten,

De vakantie zit er weer op en hopelijk hebben jullie er zin 
in aan de Erasmus Universiteit met je studie criminologie 
te beginnen. Voor velen van jullie zal het niet alleen een 
kennismaking zijn met de universiteit en met nieuwe 
mensen, maar ook met de stad Rotterdam. Wij hopen dat 
jullie je bij ons snel thuis zullen voelen, nieuwe vrienden 
en vriendinnen maken en ook van de verleidingen van de 
grote stad genieten: zonder dat je studie hier onder lijdt 
natuurlijk. Wij zullen als docenten ons best doen jullie 
een leerzame en aangename tijd aan de EUR te bieden en 
we gaan ervan uit dat jullie hier ook voor zullen inzetten.

Eén van de grootste verschillen tussen de universiteit 
en de middelbare school is dat je op de universiteit zelf 
verantwoordelijk bent voor je studie: je hoeft niet meer 
naar school, je zit hier op de universiteit omdat je dat zelf 
wilt en gaat naar college omdat je dat interessant vindt. 
Dat betekent niet dat er geen dingen meer zijn ‘moeten’, 
maar wel dat je eigen inzet bepalend is voor wat je uit je 
studie haalt. Je kunt veel nieuwe ervaringen en inzichten 
opdoen, maar als je verveeld achterover hangend de 
leerstof slechts consumeert dan zal dat grotendeels aan 
je voorbij gaan. 

Hoewel je bij de juridische vakken ook wel eens in 
grote groepen in de collegebanken zit, is de opleiding 
criminologie verder betrekkelijk kleinschalig. Daarom 
kunnen wij als docenten jullie ook prima bij de grotere 
hoorcolleges betrekken. Het bijzondere van de 
Rotterdamse bacheloropleiding criminologie is dat je 
daarnaast ook in kleine groepjes aan de hand van een 
casus de stof bespreekt en specifieke vaardigheden 
oefent. 

Namens de sectie criminologie wens ik jullie een mooie, 
boeiende en vruchtbare studietijd bij ons toe.

René van Swaaningen
Sectievoorzitter en hoogleraar criminologie aan de ESL
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Beginnen met een nieuwe opleiding, het blijft spannend, zeker omdat je aan het begin staat van de beste 
tijd van je leven. Om jullie, de aankomende eerstejaars, een indruk te geven hoe het eerste studiejaar 
ervaren wordt, vertellen Daan Metz, Olivia van Beek en Vera van Beek hoe zij hun eerste jaar hebben 
ervaren als criminologiestudenten.

Ervaringen van eerstejaars

Door Daan Metz, Olivia van Beek & Vera van Beek

Daan Metz
Je studententijd is de beste tijd van je leven wordt er altijd gezegd. Terugkijkend 
op het eerste jaar is hier geen woord over gelogen. Hard studeren wordt 
afgewisseld met leuke borrels en feestjes en zodra de zon schijnt ligt de 
Kralingse Plas vol met studenten. Naast alle ‘typisch studentikoze’ activiteiten 
zijn er ook andere anderen dingen die deze jaren onvergetelijk maken. Je 
ontwikkelt je als persoon door op kamers te gaan, wordt geïnspireerd door 
gastsprekers die via de studievereniging worden uitgenodigd en maakt 
vrienden voor het leven. Al met al was dit een fantastisch jaar, en ik kan niet 
wachten op de komende jaren!

Vera van Beek
Het eerste bachelor jaar van criminologie op de EUR is mij erg goed bevallen. Het 
jaar werd geopend door de eurekaweek. In deze week heb ik veel nieuwe vrienden 
en vriendinnen gemaakt en heel veel gelachen, zeker bij de biercampus samen 
met mijn criminologiegroepje. Daarna volgden de eerste weken op de uni. Het is 
wel even wennen, maar na een paar weken was alles onder controle. Ik heb nog 
steeds niet in elk gebouw les gehad, maar ik kan er gelukkig wel een paar van mijn 
lijstje afstrepen. De colleges met alle rechtenstudenten waren altijd even slikken, 
proberen wakker te blijven en zo snel mogelijk mee te typen. Gelukkig kregen we 
ook aparte blokken zonder de rechtenstudenten. Toch is het wel prettiger om met 
iets minder mensen in een collegezaal te zitten, die allemaal dezelfde interesse 
hebben. Ook ben ik lid geworden van de studievereniging CIA. Naast de korting die 
je krijgt op je boeken, plannen ze ook leuke borrels en uitjes. Zeker lid worden in 
je eerste jaar dus! Helaas kon ik niet mee op eerstejaarsweekend, omdat ik moest 
werken, maar na alle verhalen die ik er over heb gehoord, zou ik zeker mee gaan als 
je kan in het eerste jaar. Ik heb tot nu toe al mijn studiepunten gehaald. Probleem 
gestuurd onderwijs is erg fijn. Alles is goed bij te houden en je leert je studiegenoten 
goed kennen door de kleine groepen. Ook is het erg fijn om onderling wat vragen 
aan elkaar te stellen die je niet tijdens een college niet durft/kan vragen. De EUR 
is een fijne universiteit, ze organiseren veel en de introweek was super leuk en 
heel erg goed georganiseerd. Als je alles bijhoudt is de studie enorm fijn en heb je 
genoeg tijd voor feestjes, vrienden en hobby’s ideaal dus.

Olivia van Beek
Allereerst heel erg leuk dat jullie criminologie gaan 
studeren. Ik kan me nog goed herinneren dat ik ongeveer 
een jaar geleden me inschreef bij de CIA. Na een 
fantastisch eerstejaars weekend, wist ik zeker dat ik 
actief lid wilde worden. Inmiddels zit mijn eerste jaar bij 
de activiteitencommissie erop en ik kan jullie aanraden 
om ook actief te worden. Wat mij zeer beviel bij de 
activiteitencommissie, naast de vele borrels en feestjes, 
is om de theoretische criminologie toe te passen in de 
praktijk. Zo vond ik het erg interessant om een lezing met 
een ex-gedetineerde te organiseren, maar de pubquiz 
moet je zeker niet ook niet missen. Ik wens jullie een 
ontzettend leuk jaar toe en ik hoop jullie bij een van de 
activiteiten tegen te komen. 
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Het eerste jaar
Het doel van het eerste bachelorjaar is ervaring opdoen met de verschillende disciplines die gebruikt worden binnen de 
criminologie. Het gehalte aan “hardcore” criminologische vakken valt dan misschien nog wat tegen.
 
Het jaar zal beginnen met inleiding tot de rechtswetenschap dat ons leert kennismaken met het Nederlandse 
rechtssysteem. Inleiding criminologie zal het eerste vak zijn waar de perspectieven van de criminologie aan de orde 
komen. Inleiding methoden en technieken leert je kennismaken met sociaal wetenschappelijk onderzoek. Je zal 
een stoomcursus statistiek ondergaan. Inleiding strafrecht geeft een inleiding tot dat wat strafbaar is gesteld en de 
procedurele regels rondom het straffen. Inleiding staats-en bestuursrecht is sinds vorig jaar een eerstejaars vak 
en leert je kennis maken met het openbare bestuur. Sociologie en psychologie gaan beiden in op twee disciplines 
binnen de criminologie die wij veel zullen gebruiken. Sociologie is gericht op de samenleving en psychologie op het 
individu. Criminaliteit en samenleving is waar het multidisciplinaire criminologische aspect van de studie voor het eerst 
samenkomt. Je zal een eigen mini-onderzoekje doen waarbij alle voorgaande vakken samen zullen komen.
 
Het tweede jaar
Als je denkt dat de studie te veel broodkruimels van verschillende studierichtingen bevat, geef nog niet op. Vanaf het 
tweede bachelorjaar zijn alle criminologische vakken multidisciplinair van aard met ieder de focus op een ander aspect 
binnen de criminologie.
 
Grondslagen van de criminologie betreft een historische en filosofische benadering van het straffen. Theoretische 
criminologie gaat in op de oneindige hoeveelheid criminologische theorieën voor het verklaren van criminaliteit. Het lijkt 
erop dat bijna elke criminoloog graag iets wil toevoegen aan deze grote brei aan theorieën. Actoren in de rechtshandhaving 
zou zoals het vorig jaar werd gegeven eerder de ontwikkelingen in de rechtshandhaving moeten worden genoemd. 
Formeel strafrecht is een derdejaars rechtenvak omtrent de formele procedures van het strafrecht. Daarna komt 
inleiding Europees en internationaal recht. Een pittig vak met een dikke jurisprudentiebundel. Methoden en technieken 
van criminologisch onderzoek is het tweede vak in de bachelorfase dat geheel gefocust is op sociaalwetenschappelijk 
onderzoek doen. Zowel statistiek als kwalitatief onderzoek komen aan de orde. Aard, omvang en schade van criminaliteit 
gaat aan de hand van verschillende soorten criminaliteit het aard van het delict, de omvang van het delict en de schade 
bestuderen. Criminele carrières is een vak dat zich focust op daderschap en het verklaren van langdurige criminele 
carrières van verschillende soorten criminaliteit.
 
Het derde jaar
In het derde jaar zal je wat meer vrijheid hebben dan de voorgaande jaren. De eerste twee blokken mag je namelijk 
invullen met een zelf te kiezen minor van 15 ECTS, aan de EUR, een andere Nederlandse universiteit of in het buitenland.

Na de minor starten de laatste vier vakken van de bachelor criminologie. Dat zijn: ‘Materieel Strafrecht’ (het laatste 
rechtenvak), ‘Preventie en Bestraffing’ (alles over straffen), ‘European Law’ (een vak in het Engels over migratierecht) 
en ‘Recht en Criminologie in de multiculturele samenleving’(over migratie, radicalisering en integratie). In blok 4 start 
het researchlab wat de rest van het jaar door zal lopen tijdens de andere vakken. In groepjes zal je een traject doorlopen 
waarbij je juridisch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek zult uitvoeren. Aan het eind van het jaar vormen al die kleine 
onderzoekjes je portfolio in plaats van een scriptie. In blok 7 ga je kwalitatief onderzoek doen waarbij je interviews met 
migranten gaat afnemen en analyseren. Het laatste blok van het jaar staat in het teken van het kwantitatief onderzoek 
naar aanleiding van een enquête.
 
Lieve toekomstige eerstejaars: wij wensen je ontzettend veel succes met het eerste jaar en hopen dat deze korte 
introductie tot de bachelorfase jullie inzichten heeft kunnen verrijken.

Sommigen van jullie zullen open dagen hebben bezocht voordat de keuze gevallen is op de 
bacheloropleiding criminologie aan de Erasmus Universiteit. Echter geven deze open dagen soms een 
te rooskleurig beeld van de studie, met als gevolg hoge uitval in en na het eerste bachelorjaar. Het zou 
natuurlijk jammer zijn als het eerste jaar achteraf tegen blijkt te vallen. Daarom zijn wij hier om jullie een 
goed, betrouwbaar beeld te geven van de gehele bachelor. Nu ben je optimaal voorbereid op de gehele 
bachelor!

What to expect
Een overzicht van drie jaar Criminologie

Door Anne-Claire Romijn & Marko de Haan
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Je ziet ze een paar keer per jaar, terwijl ze college of practicum geven. Wat doen onze docenten eigenlijk 
de rest van hun tijd? Wytske van der Wagen heeft zowel haar bachelor als haar master aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam  behaald. Daarnaast heeft ze een minor in Internationale betrekkingen en twee 
minoren in Russische taal gedaan. Ze werkt als wetenschappelijk docent (na promotie universitair 
docent) binnen de sectie Criminologie. Ze geeft colleges, coördineert vakken en begeleid scripties op  
het gebied van cybercrime.

Door Wytske van der Wagen

Bij welke vakken bent u betrokken?
Per 1 september 2016 ben ik begonnen bij de sectie 
criminologie. Dit studiejaar ben ik betrokken geweest 
bij het vak Inleiding Methoden & Technieken (het 
kwalitatieve gedeelte) en ben ik coördinator van het vak 
Criminele Carrières. Daarnaast geef ik colleges op het 
gebied van cybercrime bij andere vakken, onder andere 
bij het mastervak Globalization & Crime. We willen dat er 
in de opleiding bij verschillende vakken in de bachelor 
en master meer aandacht komt voor cyber om goed 
in te spelen op hedendaagse digitale ontwikkelingen. 
Vrijwel iedere vorm van criminaliteit heeft tegenwoordig 
of krijgt in de toekomst een cyberdimensie. Het thema 
cybercrime staat ook centraal in de vijf scripties die 
ik dit jaar begeleid. Drie studenten doen onderzoek 
naar hackers door middel van interviews, de analyse 
van mediaberichtgeving en/of het bestuderen van 
hackerforums. Een student doet onlineonderzoek naar 
witwaspraktijken door middel van cryptocurrencies en 
de laatste doet onderzoek naar de rol van taal binnen de 
opsporing en binnen criminele fora zelf en maakt hierbij 
ook gebruik van machine-learning technieken. Deze 
diversiteit aan onderwerpen laat denk ik goed zien dat er 
heel veel onderzoek mogelijk is op het gebied van cyber 
en dat we binnen de opleiding juist willen stimuleren dat 
studenten gebruik maken van nieuwe databronnen en 
innovatieve methoden en benaderingen. 

De AGENDA van... 
WYTSKE VAN DER WAGEN

Wat doet u naast het geven van onderwijs?
Ik ben op dit moment bezig met de afronding van mijn 
promotieonderzoek (uiteraard ook) op het gebied van 
cybercrime. Toen ik een aantal jaren geleden met dit 
onderwerp begon was cyber wel een beetje in opkomst, 
maar werd er eigenlijk nog weinig criminologisch 
onderzoek naar gedaan. Omdat ‘cyberspace’ voor mij 
best een onbekende wereld was vond ik het juist wel 
extra fascinerend om hier onderzoek naar te doen. Ook 
voelde ik misschien al aan dat het onderwerp wel steeds 
belangrijker zou gaan worden. De afgelopen jaren zijn 
de digitale criminaliteitsontwikkelingen inderdaad in 
een stroomversnelling geraakt. In de criminologie is het 
thema ook echt ‘booming’ aan het worden, wat zichtbaar 
is in onderwijs en onderzoek, hoewel dit zich nog volop 
moet ontwikkelen. 

Mijn eigen onderzoek is getiteld: “From Cybercrime to 
Cyborg Crime”, wat mogelijk wel een beetje futuristisch 
in de oren klinkt. Mijn onderzoek vertrekt vanuit de 
gedachte dat cybercrime geen ‘oude wijn in nieuwe 
zakken’ is, maar vooral ‘andere wijn in andere zakken’, 
wat om theoretische vernieuwing vraagt. Meer specifiek 
stel ik in het onderzoek de vraag in hoeverre mens en 
technologie met elkaar verweven zijn op het gebied 
van criminaliteit en wat hiervan de implicaties zijn voor 
het klassieke (criminologische) begrip van de criminele 
actor, daderschap en slachtofferschap. Ik gebruik hierbij 
inzichten uit de filosofie van de techniek, in het bijzonder 
de Actor-Netwerk Theorie, om te kijken in hoeverre deze 
benadering een lens biedt om bepaalde aspecten van 
cybercrime beter te begrijpen. Het cyborg perspectief 
wordt in het onderzoek toegepast in drie empirische 
casestudies, namelijk botnets, hacking en ransomware. 
In het verlengde hiervan ben ik ook betrokken bij 
een onderzoek in opdracht van het Team High Tech 
crime van de Nederlandse politie over (Russische) 
cybercriminele netwerken.  Hier onderzoek ik de wijze 
waarop cybercriminele (actor-)netwerken functioneren 
en zich organiseren. Het leuke bij dit onderzoek is dat 
mijn promotieonderzoek eigenlijk samenvloeit met mijn 
interesse voor Rusland en de Russische taal. De relatie 
Rusland en cybercrime heeft dan ook echt wel mijn 
(toekomstige) belangstelling.
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In 2013 afgestudeerd forensisch criminoloog Bram Martin specialiseerde zich in open source intelligence 
(osint) en social media intelligence (socmint). Dit houdt onder andere in dat hij informatie over mensen 
en bedrijven opspoort via het internet. De onwetendheid van de burger over wat er allemaal over hen op 
internet te vinden is, baart Martin zorgen. “Er moet meer voorlichting over komen, dat is zeker”. 

“Alles wat ooit online heeft gestaan 
is vindbaar over ieder persoon”

Door Marko de Haan

Martin werkt als ‘forensic investigator’ voor IR}S 
Forensic Investigations & Integrity Services B.V., een 
door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend 
onderzoeksbureau dat al ruim 25 jaar onafhankelijk 
onderzoek verricht op het gebied van fraude en 
integriteit. Naast zijn werkzaamheden voor IR}S werkt 
Martin voor zijn eigen bedrijf Aware Online, vanuit waar 
hij onderzoeken doet en (bewustwordings)trainingen, 
presentaties en advies geeft. Martin is auteur van het 
boek ‘Bewust op het internet: over de risico’s van het 
plaatsen van informatie op het internet’. 

Wat houden jouw werkzaamheden in?
“Ik hou mij voornamelijk bezig met het verrichten van 
onafhankelijke fraude- en integriteitsonderzoeken 
en ik ben daarbinnen gespecialiseerd in onderzoeken 
op het gebied van osint en socmint. Laatstgenoemde 
onderzoeken houden onder andere in dat ik via open 
en semi-open bronnen achtergrondinformatie vergaar 
over personen, (internationale) bedrijven, netwerken en 
organisaties.” 

Wat kun je zoal vinden via die bronnen?
“In principe kun je vaak van alles vinden over een 
willekeurige persoon, als de informatie maar binnen 
open of semi-open bronnen op het internet staat, of 

Open bronnen zijn bijvoorbeeld blogs 
en websites als die van Marktplaats en 
Wikipedia, deze zijn vrij voor iedereen 
toegankelijk. Semi-open bronnen kun je 
pas in na ingelogd te zijn, soms na eerst 
een betaling te hebben verricht. Denk 
hierbij aan sociale media als Facebook, de 
Kamers van Koophandel en het Kadaster. 

Foto: Bram Martin

ooit heeft gestaan. Want ook verwijderde informatie 
is soms nog gewoon terug te vinden. Zo heb ik zelf 
onlangs een onderzoek verricht naar hoe medewerkers 
van luchtvaartmaatschappijen op het internet te 
vinden zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om piloten, om 
crewbemanning en om het grondpersoneel. Wat bleek: 
gemakkelijk is te achterhalen waar zij wonen, wie hun 
vrienden en familie zijn, wat hun contactgegevens zijn 
en waar hun kinderen naar school gaan. Met allerlei 
verschillende soorten brokjes aan informatie kun je een 
zeer gedetailleerd profiel, een levensverhaal van iemand 
in elkaar zetten. En dit profiel kan helaas ook misbruikt 
worden door personen met kwade bedoelingen.”

Waarvoor gebruik je al deze informatie?
“Ik gebruik deze informatie enerzijds in fraude- 
en integriteitsonderzoeken en onderzoeken op 
het gebied van osint en socmint, en anderzijds in 
bewustwordingstrainingen en screenings en voor het 
geven van advies.”

“In fraudeonderzoeken kan het bijvoorbeeld gaan om 
het in kaart brengen van een criminele organisatie of 
netwerk, het achterhalen van een verblijfplaats van 
een fraudeur of het doen van onderzoek naar assets 
(bezittingen), de (financiële) integriteit, wanprestaties of 
nevenfuncties van een persoon. Als ik online onderzoek 
doe naar criminelen en fraudeurs, dan betrek ik soms de 
omgeving van deze persoon in het onderzoek. Het zijn 
namelijk in veel gevallen niet de fraudeurs zelf die sporen 
op internet achterlaten, maar juist hun familieleden of 
vrienden. Als een kind van een fraudeur bijvoorbeeld 
ergens incheckt, dan bestaat de kans dat de fraudeur 
hier zelf ook ergens in de buurt is. Maar uiteraard hou ik 
in onderzoeken altijd de privacywetgeving in de gaten, 
zo moet onder andere gelet worden op de beginselen 
van proportionaliteit en subsidiariteit.”
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“Daarnaast leg ik in de trainingen die ik geef de focus op 
bewustwording. Ik probeer diverse doelgroepen bewust 
te maken van de informatie die zij op het internet zetten, 
van de risico’s die zij hierdoor lopen en van de maatregelen 
die zij kunnen nemen om zichzelf en hun omgeving 
(bijvoorbeeld familieleden, vrienden en collega’s) 
te beschermen. Zo lopen bijvoorbeeld jongeren het 
risico om slachtoffer te worden van cyberpesten en 
sexting, hebben medewerkers van zorginstellingen en 
gemeenten te maken met risico’s als spear phishing, 
identiteitsfraude, social engineering en datalekken en 
willen mensen die betrokken zijn bij de opsporing van 
(georganiseerde) criminaliteit waarschijnlijk liever niet 
door hun verdachten via het internet gevonden kunnen 
worden. Bewustwording gaat pas echt leven als je het 
persoonlijk en concreet maakt. Zo kijk ik voorafgaande 
aan trainingen vaak even naar de online profielen van de 
deelnemers, zodat ik concrete voorbeelden kan geven 
tijdens de training. De deelnemers hoeven zich tijdens 
de borrel dan niet meer voor te stellen, want het meeste 
weet ik dan al over hen.”

Advies geven en bewust maken? Denk je dat dat nodig 
is?
“Ik denk het niet alleen, ik weet het wel zeker. De meeste 
personen die mij vragen iets over hen op te zoeken, 
reageren uiteindelijk geschokt. Dan geven ze aan dat ze 
niet wisten dat er zoveel over hen te vinden is. Vaak krijg 
ik vervolgens de vraag of het nu uitmaakt dat bepaalde 
informatie, zoals bijvoorbeeld een huisadres, gevonden 
kan worden. Uiteindelijk is het aan iedereen zelf om te 
bepalen of bepaalde informatie gewenst is of niet, maar 
na het spreken over de risico’s die gelopen kunnen 
worden besluiten mensen vaak toch om bepaalde 
informatie van het internet te verwijderen.”

Is dat ook de reden dat je het boek ‘Bewust op het 
internet’ geschreven hebt?
“Met dit boek wilde ik mensen inzicht geven in wat zij 
allemaal op het internet zetten, hoe deze informatie 
misbruikt kan worden en hoe zij dit misbruik kunnen 
voorkomen. Dat het niet handig is om een kopie van 
een rijbewijs of paspoort op het internet te plaatsen, 
dan weten de meeste mensen wel. Maar dat hun 
afgeschermde Facebookprofiel in veel gevallen 
gewoon te bekijken is, dat is nieuw voor hen. Bewust en 
onbewust wordt dus veel informatie gedeeld, informatie 
die vervelende gevolgen kan hebben wanneer deze in 
verkeerde handen terecht komt.”

Is er meer voorlichting nodig? Vanuit de overheid 
bijvoorbeeld.
“Zeker weten. Het internet en sociale media bestaan nog 
niet zo lang en groeien in rap tempo. Er is zo’n explosieve 
groei in de mogelijkheden op het internet, maar deze 
mogelijkheden brengen soms helaas ook risico’s met 
zich mee. Mijn doel is om mensen bewuster met het 
internet om te laten gaan, en met de informatie die zij 
hierop plaatsen. We weten namelijk niet wat er allemaal 
met deze informatie gebeurt, en hoe deze misbruikt 
kan worden. Het gaat wel om onze eigen privacy en 
veiligheid, en om die van anderen.”

Is het wel terug te draaien als er iets over iemand 
online te vinden is?
“Soms is dat wel moeilijk. Een eerste stap is om te kijken 
wie de informatie op het internet geplaatst heeft. Als je dit 
zelf bent, dan kun je de informatie vaak gemakkelijk zelf 
verwijderen. Als iemand anders de informatie over jou op 
het internet geplaatst heeft, dan kun je vervolgens aan 
deze persoon vragen de informatie te verwijderen. Als 
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je goed uitlegt waarom je dat wilt, dan zullen de meeste 
mensen wel gehoor geven aan je verzoek. Mocht de 
informatie door anderen dan bekenden op het internet 
geplaatst zijn, of krijgen jij of jouw relaties de informatie 
er niet af, dan kun je de bron waarop de informatie staat 
vaak gewoon een e-mail sturen of een formulier invullen 
met het verzoek om de informatie te verwijderen. Mocht 
dit ook niet lukken, dan kun je uiteraard juridische 
stappen nemen om de informatie te laten verwijderen. 
Onthoud in ieder geval goed dat als je bijvoorbeeld 
een account wil verwijderen, je eerst alle informatie uit 
het betreffende account verwijdert. Anders bestaat de 
kans dat bepaalde informatie nog steeds op het internet 
beschikbaar blijft. Zo zijn bijvoorbeeld ook websites 
die al lang niet meer online zijn, (deels) nog gewoon te 
bekijken.”

Tip voor studenten die ook wat willen doen in deze 
hoek? 
“Als je specifiek bezig wilt zijn met het doen van 
onderzoek op het gebied van open source intelligence 
en social media intelligence, dan kun je op verschillende 
terreinen werken. Zo houden voornamelijk de AIVD 
en de MIVD zich bezig met inlichtingenwerk en maken 
opsporingsdiensten, particuliere recherchebureaus 
en onderzoeksjournalisten ook gebruik van deze vorm 
van onderzoek binnen open en semi-open bronnen. 
Maar ook bij sommige creditcardmaatschappijen en 
verzekeringsinstanties kun je terecht voor dit soort 
werk. Zelf ben ik voor een groot deel opgeleid door 
de International Anti Crime Academy (IACA), een 
specialistisch opleidingsinstituut op het gebied van 
osint en socmint. Daarnaast is het online speuren voor 
mij een soort hobby, iets waar ik mij graag steeds zelf in 
blijf ontwikkelen.”  

“Om als fraudeonderzoeker binnen de commerciële 
wereld aan de slag te gaan, dien je vaak in het bezit 
te zijn van een diploma Particulier Onderzoeker 
(PO). Met dit certificaat mag je voor een door het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie met een POB-

nummer gecertificeerd particulier onderzoeksbureau 
werken. Zelf ben ik naast ‘Registered Open Source 
Intelligence Analyst®’ ook gecertificeerd als ‘Certified 
Fraud Examiner’ (CFE) en heb ik, naast de online 
cursus ‘Forensic Accounting & Fraud Examination’ de 
opleiding ‘Anti-Fraude Professional’ gevolgd. Maar hoe 
je onderzoeken opzet en uitvoert, dat leer je pas echt in 
de praktijk.”

Ben je nog aan grenzen gebonden?
“Als onderzoeker dienen we ons te houden aan de 
gedragscodes uit onze sector en uiteraard aan de 
wetgeving op het gebied van privacy. Soms betekent 
dit dat we in onderzoeken niet zo ‘diep’ mogen gaan als 
we zouden willen, wat ik persoonlijk erg jammer vind. Ik 
heb soms namelijk het idee dat er dan nog veel meer te 
halen valt. Organisaties die onderzoek verrichten op het 
gebied van (nationale) veiligheid en terrorisme, zoals 
inlichtingendiensten, die kunnen daar vaak wel een stuk 
dieper in doorgaan.”

Wees u bewust dat sociale media openbaar blijven. Heeft u uw profiel afgeschermd en accepteert u alleen 
verzoeken van personen die u daadwerkelijk kent en vertrouwt? Dan nog loopt u het risico dat uw informatie 
gemakkelijk door anderen van uw profiel verkregen kan worden. Sociale media blijven immers sociale media: 
ze zijn nooit helemaal afgeschermd.

Martin beschrijft in zijn boek welke informatie er te vinden is online over mensen en welke risico’s daaraan ver-
bonden zijn. Om deze risico’s zoveel mogelijk te verkleinen geeft Martin tips in het laatste deel van het boek. Een 
selectie van de tips van Martin:

Scherm uw profiel af voor zoekmachines. Zoekmachines als Google, Bing en Yahoo kunnen informatie over 
uw profiel op sociale media als Facebook hebben opgeslagen. U kunt echter in uw account instellen dat 
zoekmachines buiten Facebook geen doorverwijzing doen naar uw profiel. Ga dus naar uw accountinstel-
lingen en stel dit in. Uiteraard kunt u soortgelijke instellingen op andere sociale media instellen.

Plaats nooit uw cv op het internet. Bent u op zoek naar werk? Of bent u trots op uw cv? Toch moet u oppassen 
met het plaatsen van uw curriculum vitae op het internet. Op uw cv staan namelijk zeer belangrijke persoon-
sgegevens overzichtelijk weergegeven: ideaal voor personen die kwade bedoelingen hebben. Zet uw cv dus 
niet zomaar op sociale media of op andere websites.

Doe alsof u een crimineel bent. Zoek uzelf eens op via het internet en doet u daarbij alsof u kwade bedoe-
lingen hebt. Ik bedoel hiermee dat u als het ware door de ogen van een crimineel of een terrorist naar de 
informatie kijkt die er over u te vinden is. Kunt u informatie vinden die u zou kunnen misbruiken? Als u infor-
matie over uzelf kunt vinden, personen met kwade bedoelingen vaak nog veel meer informatie over u kunnen 
vinden.
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Beste Geertrude,

Op internet kreeg ik een aanbod om alle tutorinstructies 
van het derde jaar op te kopen. Dit zou mij een hoop 
tijd en moeite schelen, omdat de samenvattingen van 
studeersnel vaak behoorlijk tegenvallen en ik dan dus geen 
enkele manier heb om de stof te leren. De aanbieder wou, 
met oog op privacy, echter alleen bitcoins aannemen als 
betaalmiddel. Kan dat? En waar moet ik voor uitkijken?

Leo

Beste Leo,

Zo’n aanbod moet je natuurlijk niet laten schieten , vooral 
niet omdat werken met bitcoins eigenlijk heel makkelijk is. 
Bitcoins zijn een alternatieve munteenheid die vooral online 
wordt gebruikt. Een soort online goudstaven . Bitcoins zijn 
onafhankelijk van bestaande financiële systemen , waardoor 
gebruikers moeilijk te traceren zijn . Zodra je coins in je bezit 
hebt, kan je er gewoon mee betalen .

De beste manier om aan bitcoins te komen is om ze te kopen 
via online handelaren (Coinbase of Kraken). Hier komen 
echter wel enige problemen bij kijken . Zo is de prijs per coin 
de afgelopen zes maanden van 1000 euro naar 2500 euro 
gestegen . Pas dus op dat je geen veel te hoge prijs moet betalen 
voor je munten .
Ten tweede wordt deze prijs op niveau gehouden door de 
manier waarop aan nieuwe bitcoins te komen is. Deze moeten 
namelijk online gedolven (mining) worden . Vanwege de 
prijs per bitcoin is dit minen een zeer lucratief handeltje 
geworden . Ik heb zelfs gehoord dat er in Afrika nu mensen 
verplicht worden om in onveilige bitcoinmijnen te werken . 
De verdiensten van deze bloodcoins worden gebruikt om 
rebellengroepen te financieren . Hier wil jij natuurlijk je geld 
niet aan uitgeven!

Maar als het je lukt om een goede deal te sluiten met 
een betrouwbare handelaar, dan zou ik deze kans zeker 
aangrijpen! Studeren is immers al moeilijk genoeg.

Beste Rachel ,

Wat naar! Mijn raad aan jou is om de pijn die jij 
hebt ervaren in gelijke mate terug te geven . Een effec-
tieve manier daarvoor is bijvoorbeeld een brandbom 
door de voorruit van zowel rotzak als de lichtekooi . 
Niet alleen is zo’n brandbom een duidelijk en helder 
statement, je bent ook meteen van alle foto’s en andere 
nare herinneringen af.

Echter kan zo’n bom nogal wat gedoe opleveren met 
de sterke arm. Hierom raad ik jou het dark web aan . 
Dit is een ondergronds stuk internet, waarop ge-
bruikers niet te traceren zijn . Op dit dark web zijn 
illegale ‘marktplaatsen’ te vinden waar mensen best 
bereid zijn om voor wat bitcoins een brandbom te 
gooien . Kijk bijvoorbeeld eens op RAMP (Russian 
Anonymous MarketPlace).

Het is gelukkig totaal niet moeilijk om op dit dark 
web te komen . Waar je voor het normale web kan 
zoeken met google, is dit op het dark web niet mo-
gelijk . Hierom moet je naar www.blackle .com, dit is 
een zwarte zoekmachine. Deze geheel zwarte versie 
van google lijkt mij wel geschikt om het donkere web 
te doorzoeken .

Laatste tip om ook over je verminderde eetlust heen te 
kopen: aanbieder TsarBomba93 werkt ook in Rotter-
dam en geeft iedere klant een gratis zak marshmal-
lows bij iedere tweede aangeschafte brandbom, zodat 
je roosterend en snackend van je wraak kan genieten .

Lieve Geertrude,

Vorige week hoorde ik dat mijn verloofde is vreemdgegaan met mijn beste 
vriendin. Dit kwam heel hard aan na een relatie van 5 jaar. Hij heeft mij heel 
erg gekwetst. Ik huil me al de hele week iedere dag in slaap en krijg geen 
hap meer door mijn keel. Ik weet niet wat ik moet doen om me weer beter te 
voelen. Geef mij alsjeblieft raad!

Rachel

Vraag het Geertrude!
Onze Geertrude weet antwoord op elke vraag. Zo is ze ook gespecialiseerd op het gebied van cybercrime 
en kunnen jullie met jullie brandende vragen bij haar terecht.
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