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Voorwoord
Tot het verschijnen van deze rapportage ontbrak kennis over de prevalentie van cybercrime
onder het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) in
Nederland. Aangezien kennis over de aard en omvang van criminaliteit vereist is voor de
bestrijding ervan, levert dit rapport een bijdrage aan de aanpak van cybercrime.
De medewerking van MKB bedrijven en ZZP’ers is van groot belang geweest voor de
totstandkoming van deze rapportage. Als zij hun ervaringen met cybercrime niet in zo grote
mate zouden hebben gedeeld, dan was dat ten koste gegaan van de waarde van onze
onderzoeksbevindingen voor de veiligheidspraktijk. Allereerst verdienen alle ondernemers die
mee hebben gewerkt aan ons onderzoek daarom bij deze onze dankzegging.
Naast ondernemers hebben verscheidene professionals die zich bezighouden met de
(online) veiligheid van bedrijven en belangenbehartigers van het MKB en ZZP bijgedragen
aan de totstandkoming van dit rapport. Ook hen willen we bedanken voor hun inspanningen.
Tot slot hebben in totaal zes student-assistenten geholpen met de uitvoering van het
voor deze rapportage verrichte onderzoek: Job Blaas, Wessel Doldersum, Martijn Poel, Ruben
Schutte, Wouter Taal en Kim Weijer: bedankt voor jullie bijdrage.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u baat heeft bij de in dit rapport gevatte kennis.

Sander Veenstra
Renske Zuurveen
Wouter Stol

Managementsamenvatting
Aanleiding en onderzoeksopzet
Internet is gemeengoed geworden in Nederland. Nagenoeg alle burgers en bedrijven maken
daarvan gebruik. Met de digitalisering van de maatschappij, gaat de digitalisering van
criminaliteit gepaard. Eerder onderzoek onder jongeren en burgers heeft al aangetoond dat
cybercrime de Nederlandse maatschappij in serieuze mate raakt. Er bestaat echter een gebrek
aan inzicht in de mate waarin het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en de mate
waarin Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) worden geconfronteerd met cybercrime. Die
kennislacune vormt aanleiding tot deze rapportage.
Het uiteindelijke doel van dit rapport is het leveren van een bijdrage aan de bestrijding
van cybercrime onder het MKB en ZZP’ers in Nederland. Criminaliteitsbestrijding vereist
namelijk inzicht in de aard en omvang van de problematiek. Daartoe wordt in deze studie
antwoord gegeven op de volgende hoofdvragen1:
1. Welke activiteiten ondernemen bedrijven in cyberspace?
2. Welke beschermende maatregelen nemen bedrijven tegen cybercrime?
3. Wat is de aard en omvang van slachtofferschap van cybercrime onder bedrijven en
welke acties ondernemen bedrijven die slachtoffer zijn geworden van cybercrime?
4. Welke factoren hangen samen met slachtofferschap onder bedrijven?
5. Welke rol kennen bedrijven publieke en private partijen toe in de aanpak van
cybercrime?
Cybercrime is in deze rapportage gedefinieerd als criminaliteit waarbij ICT een wezenlijke rol
speelt in de realisatie van het delict. Zowel cybercrimevormen waarbij ICT niet alleen het
middel maar ook het doel van de misdaad is, zoals DoS-aanvallen en malware, als klassieke
vormen van criminaliteit die nu ook online gepleegd worden, zoals e-fraude, zijn in deze
studie meegenomen.

Methodologische verantwoording
Van begin 2013 tot en met maart 2014 is onderzoek verricht naar cybercrime onder het
Nederlandse MKB. Op verzoek van de Minister van Veiligheid en Justitie is daarop
aansluitend (van maart 2014 tot april 2015) een overeenkomstig onderzoek uitgevoerd naar
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cybercrime onder ZZP’ers. Voor beide studies zijn vergelijkbare onderzoeksmethoden
ingezet: er is gebruik gemaakt van deskresearch, online enquêtes en interviews.
Het deskresearch was in beide studies tweeledig. Allereerst is deskresearch ingezet ten
behoeve van de ontwikkeling van de onder het MKB en de onder ZZP’ers afgenomen online
vragenlijsten. Ten tweede is literatuurstudie verricht om de vragenlijstresultaten te duiden.
Daarbij is gezocht naar literatuur die specifiek betrekking heeft op de aard en omvang van
cybercrime onder het MKB en ZZP’ers. Naar dit onderwerp blijkt nauwelijks onderzoek te
zijn gedaan. Onderzoek naar cybercrime onder bedrijven heeft doorgaans betrekking op
grotere organisaties dan in dit rapport centraal staan (tot 50 werknemers). Bovendien bevatten
de gevonden publicaties veelal geen deugdelijke methodische verantwoording, waardoor de
waarde ervan beperkt is.
Naast deskresearch hebben ook interviews bijgedragen aan de ontwikkeling van de
online vragenlijsten. Voor het onderzoek onder het MKB zijn daartoe in het voorjaar van
2013 acht semi-gestructureerde face-to-face interviews afgenomen. Voor de doorontwikkeling
van de vragenlijst die onder ZZP’ers is afgenomen, hebben een jaar later nog eens drie semigestructureerde telefonische interviews plaatsgevonden. De interviews zijn afgenomen met
belangenbehartigers van het MKB en ZZP’ers en/of met professionals die zich bezighouden
met de (online) veiligheid van bedrijven. Met de interviews is zicht geboden op de in de
vragenlijst door te vertalen kennisbehoefte van belangenbehartigers. Daarnaast is geprobeerd
om, zowel op basis van geluiden uit de beroepspraktijk als op basis van de kennis van experts,
inzicht te krijgen in ontwikkelingen in cybercrime onder het MKB en ZZP’ers. Daarover
bleek bij de geïnterviewden echter weinig bekend.
Op basis van de input uit deskresearch en de verkennende interviews zijn twee
vergelijkbare vragenlijsten ontwikkeld en getest. In het voorjaar van 2013 is de vragenlijst
ontwikkeld voor het MKB. In juni en juli van 2013 is die vragenlijst online afgenomen.
Daarvoor zijn 8.000 aselect uit het handelsregister van de KvK geselecteerde MKB bedrijven
uitgenodigd (actieve bedrijven in Nederland, bestaande uit 2-50 personen). Uiteindelijk
hebben 1.203 MKB’ers de vragenlijst volledig ingevuld. Vervolgens is de onder het MKB
afgenomen vragenlijst in het voorjaar van 2014 doorontwikkeld voor afname onder ZZP’ers.
In juni 2014 zijn 10.000 ZZP’ers uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Ook daarvoor
werd een steekproef getrokken uit het KvK handelsregister (van actieve ondernemingen
waarbinnen één persoon werkzaam was). 1.622 ZZP’ers vulden de vragenlijst volledig in.
Selectiviteit van de respons is niet uit te sluiten. De kans dat slachtoffers van
cybercrime in grotere mate dan niet-slachtoffers bereid zijn geweest om aan het online

vragenlijstonderzoek deel te nemen is aannemelijk. Dat betekent dat slachtofferpercentages in
werkelijkheid lager kunnen uitvallen dan dit onderzoek uitwijst. Hoeveel lager, is op basis van
het beschikbare materiaal niet te bepalen.
Na de afname van de online vragenlijsten zijn, tot slot, zowel met MKB’ers als
ZZP’ers diepte interviews afgenomen. In het najaar van 2013 zijn vijf telefonische interviews
afgenomen met MKB bedrijven die slachtoffer werden van cybercrime. In december 2014
zijn 31 diepte interviews afgenomen met ZZP’ers: 8 interviews met slachtoffers en 23
interviews met niet-slachtoffers. De tijdens de interviews besproken casuïstiek draagt bij aan
de (juiste) interpretatie van de kwantitatieve bevindingen.

Resultaten
Omdat een soortgelijke onderzoeksmethodiek is gehanteerd in de studie onder het MKB en de
studie onder ZZP’ers, kunnen de resultaten (grotendeels) met elkaar worden vergeleken. In de
hierna samengevatte resultaten worden de resultaten die betrekking hebben op zowel het
MKB als op ZZP’ers daarom zoveel mogelijk gecombineerd beschreven.

ICT- en internetgebruik
Het privé en zakelijke computer- en internetgebruik is bij ZZP’ers sterk met elkaar verweven:
meer dan 95 procent gebruikt voor zowel bedrijfs- als privédoeleinden dezelfde computer(s).
Gemak is de daarvoor meest genoemde reden. Het MKB maakt vaker gebruik van aparte
computers voor bedrijfsdoeleinden.
Zowel het MKB als ZZP’ers zijn actief op internet. Bijna alle ondernemers2 e-mailen,
zoeken gericht naar informatie op internet en maken gebruik van internetbankieren. Ook het
online plaatsen van bestellingen is een activiteit die door zowel het MKB als ZZP’ers zeer
veel wordt verricht. Typisch bedrijfsmatige activiteiten zoals het online plaatsen en verwerken
van bestellingen en de online boekhouding worden vaker door het MKB verricht dan door
ZZP’ers. Chatten daarentegen, bijvoorbeeld via WhatsApp, is een typische ZZP activiteit:
waarschijnlijk doordat privé en zakelijk internetgebruik met elkaar verweven zijn.
De verwevenheid tussen privé en zakelijk internetgebruik bij ZZP’ers verklaart
mogelijk ook het verschil tussen de mate waarin het MKB en ZZP’ers gebruik maken van
sociale media. Ruim 60 procent van het Nederlandse MKB en bijna 90 procent van de
ZZP’ers maakt gebruik van één of meer sociale netwerksites. Hoewel het mogelijk is dat
2
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ZZP’ers ook hun privé profielen gebruiken voor bedrijfsmatige activiteiten, zegt bijna 46
procent van de ZZP’ers (ook) over een specifiek bedrijfsgebonden profiel te beschikken.
Zowel bij het MKB als onder ZZP’ers zijn YouTube, Facebook, Twitter en Linkedin de
populairste sociale netwerken.

Bescherming tegen en bewustzijn van cybercrime
Ondernemers zijn naar eigen zeggen in (zeer) grote mate afhankelijk van ICT. MKB
bedrijven (73,9%) in nog grotere mate dan ZZP’ers (63,2%). Het functioneren van ICT is dus
van vitaal belang voor de bedrijfsvoering.
Ook wordt vertrouwelijke informatie opgeslagen op (bedrijfs)computers. 45,1 procent
van de ZZP’ers zegt in (zeer) grote mate vertrouwelijke informatie op de computer(s) te
hebben staan. Het aantal MKB bedrijven dat in (zeer) grote mate vertrouwelijke informatie
opslaat is significant hoger (65,1%).
Gezien het feit dat ondernemers afhankelijk zijn van ICT en vertrouwelijk informatie
opslaan op hun computers, is het niet vreemd dat het gros het (heel) belangrijk vindt om
bedrijfsgerelateerde informatie te beveiligen. Het MKB hecht daar overigens in grotere mate
waarde aan dan ZZP’ers (83,7% vs. 67,7%). Voor informatiebeveiliging schakelen MKB
bedrijven vaker dan ZZP’ers een externe partij in. ZZP’ers regelen de informatiebeveiliging
meestal zelf.
Ondernemers treffen uiteenlopende maatregelen om zichzelf te beschermen tegen
cybercrime. Bijna alle ondernemers (>99%) treffen een of meer technische maatregelen, zoals
het installeren van een virusscanner, een firewall, het up-to-date houden van software en het
back-uppen van bestanden. ZZP’ers hanteren bovendien in grote mate een of meerdere regels
voor zichzelf om veilig te internetten (96,5%), zoals regels voor het openen van potentieel
onbetrouwbare bestanden of het doen van online betalingen.
Ruim drie kwart van de ondervraagde MKB bedrijven treft een of meer
beleidsmaatregelen, zoals het bewust maken van werknemers over online risico’s of het
opstellen van regels voor verantwoord internetgebruik. Fysieke maatregelen, zoals het
beveiligen van ruimtes waarin zich (vitale) ICT bevindt of het aan een kabelslot bevestigen
van computers, worden door bijna 78 procent van het MKB en bijna 60 procent van de
ZZP’ers getroffen. Meer dan de helft van zowel de MKB bedrijven als ZZP’ers heeft (heel)
veel vertrouwen in de getroffen maatregelen.

Slachtofferschap
Ruim een kwart van de Nederlandse bedrijven tot 50 medewerkers is slachtoffer van
cybercrime: 28,5 procent van het Nederlandse MKB en 27,9 procent van de ZZP’ers is in het
jaar voorafgaand aan het onderzoek geconfronteerd met een of meer cybercrimevormen. De
meest voorkomende cybercrimevormen waarmee ondernemers worden geconfronteerd zijn
malware, e-fraude, phishing en hacken. Uit eerder onderzoek onder burgers en grotere
bedrijven blijkt ook dat deze cyberdelicten het vaakst voorkomen. De meest voorkomende
cybercrimevormen raken dus niet alleen het MKB en ZZP’ers, maar kunnen worden
getypeerd als een maatschappij breed verschijnsel.

Risicofactoren voor slachtofferschap
Er is uitsluitend voor ZZP’ers onderzocht welke kenmerken de kans op slachtofferschap van
cybercrime vergroten. Daaruit blijkt dat slachtoffers van cybercrime zich met name van nietslachtoffers onderscheiden door hun actievere internetgedrag. Daarnaast zijn slachtoffers
jonger (tot en met 45 jaar) en beschikken ze over minder zelfcontrole. Beschermende
maatregelen (fysiek of technisch) dragen nauwelijks bij aan het voorkomen van
slachtofferschap. Wel is het van belang om behoedzaam te internetten. Zelfopgelegde regels,
zoals het hanteren van regels over het afgeven van gegevens of het doen van online
betalingen, kunnen bijdragen aan het voorkomen van slachtofferschap.

De wijze waarop cybercrime wordt gepleegd
Ondernemers die slachtoffer worden van cybercrime hebben weinig kennis over de
(pleegwijze van) dader(s). Doorgaans is onbekend wie de dader is, vanuit welk land de laatst
ondervonden cybercrime is gepleegd en hoe de dader te werk is gegaan. Het ontbreekt vooral
aan kennis over de pleegwijze bij cybercrimes in enge zin (hacken, malware), nog meer dan
over de pleegwijze bij cybercrime in ruime zin (zoals e-fraude). Dat is niet vreemd, omdat bij
e-fraude vaak sprake is van contact tussen dader en slachtoffer, terwijl de verantwoordelijke
voor een malware infectie of diegene die een computer heeft gehackt buiten zicht blijft.
Een bevinding die van invloed is op de politiepraktijk is dat cybercrime de
landsgrenzen overschrijdt: hoewel het gros van de zaken, voor zover bij ondernemers bekend,
een nationaal karakter heeft, geeft 8,4 procent van de MKB slachtoffers en 14,8 procent van
de ZZP’ers aan dat de cybercrimineel opereerde vanuit het buitenland. Als van dergelijke
zaken aangifte wordt gedaan, heeft de politie dus te stellen met een vanuit het buitenland
opererende verdachte.

Ondanks dat weinig bekend is over de werkwijze van daders, hebben 83 MKB
bedrijven en 185 ZZP’ers beschreven hoe de laatst ondervonden cybercrime (vermoedelijk) is
gepleegd. Op basis daarvan kunnen geen generaliseerbare uitspraken worden gedaan over de
modus operandi van cybercriminelen, maar de gecombineerde resultaten geven wel een
indicatie. Hierna is de (vermoedelijke) werkwijze van daders bij de meest voorkomende
delicten samengevat:


Malware is voornamelijk het gevolg van het eigen (onbewust risicovolle)
internetgedrag. Downloaden, het bezoeken van besmette (ogenschijnlijk betrouwbare)
websites en het openen van besmette (links in) mails leiden tot malware infecties;



Bij e-fraude is doorgaans sprake van aankoop- en acquisitiefraude. Dat betekent dat er
producten worden aangeschaft die niet worden geleverd en/of dat spookfacturen
worden betaald;



Ondernemers ontvangen met regelmaat phishing mails. Het gaat daarbij vaak om
mails die zogenaamd afkomstig zijn van (betrouwbare) financiële instellingen. In de
mails wordt gevraagd om vertrouwelijke gegevens, zoals wachtwoorden, af te geven;



Hackers hanteren diverse methoden om zichzelf ongeautoriseerd toegang te
verschaffen tot ICT. Zij proberen de login gegevens van ondernemers, bijvoorbeeld
met behulp van geautomatiseerde scripts of nagemaakte websites, te achterhalen.
Hacken is een middel om een ander doel – zoals het versturen van spam, het
platleggen van sites of het stelen van bedrijfsgegevens – te bereiken.

Impact en schade
Cybercrime leidt niet per definitie tot schade: ruim twee vijfde van de ondernemers die
slachtoffer is geworden van cybercrime is schadeloos. De gepercipieerde ernst van
cybercrime hangt daarmee samen: hoe meer (financiële) schade, hoe erger ondernemers het
vinden om slachtoffer te worden van cybercrime. Lang niet alle ondernemers betitelen
slachtofferschap van cybercrime dan ook als erg. Ruim een kwart (26,3%) van het MKB en
ruim een derde (34,2%) van de ZZP’ers bestempelt het laatste cybercrime incident als erg.
Tijdverlies, financiële schade en beperkte toegang tot gegevens zijn de meest voorkomende
schadeposten. Schade is bovendien delict-specifiek: hacken leidt bijvoorbeeld tot het
onbeschikbaar maken, verliezen of beschadigen van gegevens, terwijl e-fraude leidt tot
financiële schade.

Procentueel gezien bestaat er geen verschil in de mate waarin ZZP’ers (21,5%) en het
MKB (20,6%) financieel nadeel ondervinden van cybercrime. Omdat de door zowel het MKB
als ZZP’ers gerapporteerde schadebedragen sterk uiteenlopen is het berekenen van exacte
landelijke schadebedragen weinig zinvol. Wel zijn voor beide groepen totale schadebedragen
binnen de steekproef berekend. De 59 MKB bedrijven die financiële schade rapporteerden,
hebben gezamenlijk 442.953 euro schade geleden. Eén MKB bedrijf rapporteerde echter
240.000 euro schade: een uitschieter die het totaalbedrag sterk vergroot. De 89 ZZP’ers die
financiële schade hebben gerapporteerd hebben gezamenlijk 235.568 euro schade geleden.

Reacties van slachtoffers
Bijna een kwart van de MKB bedrijven en nagenoeg een vijfde van de ZZP’ers onderneemt
geen actie nadat zij slachtoffer worden van cybercrime. Als ondernemers slachtoffer worden
van cybercrime, dan zijn zij zelfredzaam. De grootste groep lost de door cybercrime ontstane
problemen zelf op en/of treft maatregelen om slachtofferschap van cybercrime in de toekomst
te voorkomen. Reacties zijn bovendien cybercrimespecifiek: vooral slachtoffers van
cybercrime in enge zin (malware, hacken) tonen zich zelfredzaam. E-fraude slachtoffers
schakelen vaker derden in.
De mate waarin het MKB en ZZP’ers contact opnemen met de politie verschilt:
ZZP’ers doen dat in significant grotere mate (12,8%) dan het MKB (7,2%). Het opnemen van
contact met de politie houdt verband met de als gevolg van cybercrime geleden schade: hoe
groter de (financiële) schade, hoe groter de kans dat de politie wordt ingeschakeld. Ook de
gepercipieerde ernst van het incident en de mogelijkheid om de door de cybercrime ontstane
problemen zelf op te lossen beïnvloeden de afweging om de politie in te schakelen. Verder
speelt vertrouwen een rol: bijna een kwart van de ondernemers verwacht dat de politie ‘toch
niets doet’ met het aangedragen werkaanbod cybercrime. Het vertrouwen in de politie als het
gaat om de bestrijding van cybercrime is kleiner dan de mate van vertrouwen in de politiële
aanpak van traditionele criminaliteit.
De ondernemers die zich wenden tot de politie, doen dat voornamelijk om melding of
aangifte te doen. Daarbij wordt gekozen voor face-to-face en digitaal politiecontact. Voor
digitaal politiecontact wordt met name gekozen vanwege het gemak/de tijdsbesparing. De
keuze om een bezoek te brengen aan het politiebureau wordt voornamelijk ingegeven door de
behoefte aan persoonlijk contact.
Ondernemers zijn in grotere mate (zeer) tevreden over het politiecontact dan (zeer)
ontevreden. Uit het onderzoek onder ZZP’ers blijkt bovendien dat de tevredenheid over het

optreden van de politie samenhangt met de wijze waarop de politie reageert op het
politiecontact: ondernemers waarvan melding of aangifte is opgenomen zijn in grotere mate
tevreden over het werk van de politie dan ondernemers die een andere politiële reactie hebben
ervaren. Vanwege het kleine aantal MKB bedrijven dat contact op heeft genomen met de
politie, is het niet mogelijk om datzelfde verband ook voor die doelgroep aan te tonen.
Hoewel ondernemers dus in grotere mate tevreden dan ontevreden zijn over het laatste
politiecontact, identificeren MKB bedrijven en ZZP’ers diverse verbeterpunten in het
optreden van de politie: voornamelijk de terugkoppeling over een melding/aangifte, de
zekerheid dat een zaak in behandeling wordt genomen en de snelheid van werken zijn volgens
ondernemers voor verbetering vatbaar. Om de politiële aanpak van cybercrime te versterken,
bestaan mogelijkheden om in grotere mate gebruik te maken van politievrijwilligers: minstens
15 procent van de ZZP’ers – waaronder ICT’ers – biedt daartoe hulp aan.
Dat 12,8 procent van de ZZP’ers en 7,2 procent van het MKB contact opneemt met de
politie, betekent dat cybercrime grotendeels buiten het zichtveld van de politie blijft. Hoe
groot het dark number van cybercrime is, hangt echter ook af van de politiële reactie op het
werkaanbod cybercrime. Als de politie wordt ingeschakeld, wordt namelijk niet altijd een
melding of aangifte opgenomen. Dat heeft tot gevolg dat cybercrime alsnog niet wordt
opgenomen in de geregistreerde criminaliteitsstatistieken. Om die reden is ook in kaart
gebracht van hoeveel procent van alle ondernemers die slachtoffer worden van cybercrime
melding of aangifte is opgenomen. Van de ZZP’ers heeft 4,5 procent melding en 4,3 procent
aangifte gedaan. Voor MKB bedrijven liggen deze percentages op respectievelijk 1,0 en 3,6
procent. Het dark number van cybercrime is daarmee hoger dan onder burgers, want volgens
het CBS meldt 13 procent van de burgers cybercrime en doet 7 procent daarvan aangifte bij
de politie. Het ontbeert de politie dus aan inzicht in de aard en omvang van cybercrime, met
name bij bedrijven.
Ondanks dat de politie doorgaans niet wordt ingeschakeld als bedrijven slachtoffer
zijn van cybercrime, stelt een meerderheid van zowel de MKB bedrijven als de ZZP’ers dat
zij bij toekomstig slachtofferschap van cybercrime wel aangifte zouden doen. Bij voorkeur
digitaal. Er bestaat dus een verschil tussen voorgenomen en werkelijk aangiftegedrag: de
meerderheid van de ondernemers zegt aangifte te zullen doen, maar als zij daadwerkelijk
worden geconfronteerd met cybercrime dan blijft het politiecontact vaak uit.

Rol publieke en private partijen bij de aanpak van cybercrime
Afgerond 6 procent van de ondernemers (6,0% MKB en 5,6% ZZP) schakelt naar aanleiding
van het laatste cybercrimeincident een belangenorganisatie in. Belangenorganisaties spelen
dus vooralsnog een marginale rol in de aanpak van cybercrime. Desalniettemin beschouwen
ondernemers, naast zichzelf, diverse andere partijen als medeverantwoordelijken voor de
veiligheid op internet. Meer dan 80 procent van de ondernemers acht banken/financiële
instellingen, Internet Service Providers en fabrikanten van software verantwoordelijk voor
internetveiligheid. Opvallend is dat ZZP’ers andere partijen in grotere mate als
(mede)verantwoordelijke zien voor de veiligheid op internet dan het MKB. De politie wordt
door ZZP’ers, net als door het MKB, op de laatste plaats verantwoordelijk geacht voor de
veiligheid op internet.
Uitsluitend aan ZZP’ers is ook gevraagd in hoeverre zij overheidsmaatregelen tegen
cybercrime, zoals waarschuwingsdienst.nl of het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting
(LMIO), kennen en daarvan gebruik maken. 42,4 procent kent één of meer van de bevraagde
initiatieven tegen cybercrime. Slechts 7,3 procent heeft gebruik gemaakt van één of meer van
de maatregelen. ZZP’ers maken geen gebruik van overheidsinitiatieven omdat zij naar eigen
zeggen zelf in staat zijn om zichzelf te beschermen en/of op te treden tegen cybercrime. Dat
komt overeen met de eerder geconstateerde zelfredzaamheid van ondernemers. Tegelijkertijd
opperen ZZP’ers tijdens de diepte interviews dat ze, vooral vanuit de branche, meer
ondersteund kunnen worden in het voorkomen en bestrijden van cybercrime.

Conclusies
Hierna worden de voornaamste conclusies uit deze rapportage puntsgewijs gepresenteerd.

Online activiteiten
-

Zowel MKB bedrijven als ZZP’ers manifesteren zich als actieve internetters. Internet
wordt voornamelijk gebruikt voor klassieke bedrijfsprocessen, zoals communiceren
(e-mailen), het zich informeren (gericht informatie zoeken) en het regelen van
bankzaken. Hoewel ondernemers ook actief zijn op social media, is het gericht
inzetten van bedrijfsgebonden profielen om zichzelf te profileren minder
vanzelfsprekend.

Beschermende maatregelen
-

Het functioneren van ICT is van vitaal belang voor ondernemers. Zij hechten dan ook
veel waarde aan informatiebeveiliging.

-

Zowel het MKB als ZZP’ers treffen uiteenlopende maatregelen om zichzelf te
beschermen tegen cybercrime. Er worden met name voor de hand liggende technische
maatregelen getroffen, maar ook (beleids)regels over veilig internetten en fysieke
maatregelen zijn geen uitzondering.

Slachtofferschap
-

MKB bedrijven en ZZP’ers worden in vergelijkbare mate slachtoffer van
cybercriminaliteit. 28,5 procent van de MKB bedrijven en 27,9 procent van de
ZZP’ers is geconfronteerd met cybercrime.

-

Bedrijven worden met name geconfronteerd met malware, e-fraude, phishing en
hacken. Deze vormen van cybercrime kunnen worden getypeerd als een maatschappij
breed verschijnsel: niet alleen MKB bedrijven en ZZP’ers, maar ook burgers en
grotere bedrijven worden van die cybercrimevormen het vaakst slachtoffer.

-

ZZP’ers die slachtoffer worden van cybercrime onderscheiden zich van nietslachtoffers door hun jongere leeftijd, hun actievere internetgedrag en hun lagere mate
van zelfcontrole.

-

Slachtoffers hebben weinig kennis over de wijze waarop cybercrime is gepleegd.

-

Ruim twee vijfde van de ondernemers die slachtoffer worden van cybercrime
rapporteert

geen

schade.

Daarmee

samenhangend

betitelen

ondernemers

slachtofferschap van cybercrime in lang niet alle gevallen als erg. Hoewel bedrijven
dus niet zelden slachtoffer worden van cybercrime, moeten de gevolgen daarvan niet
worden overschat.
-

De meest voorkomende schadeposten zijn tijdverlies, financiële schade en beperkte
toegang tot gegevens. Gerapporteerde schadebedragen lopen uiteen van 14 tot en met
240.000 euro. De grote spreiding van de bedragen die verdeeld zijn over het relatief
kleine aantal slachtoffers dat financiële schade heeft gerapporteerd, maakt het
onmogelijk om tot algemene uitspraken te komen over de door ondernemers geleden
(gemiddelde) schade door cybercrime.

Reacties van slachtoffers
-

Een kwart van de MKB bedrijven en nagenoeg een vijfde van de ZZP’ers onderneemt
geen actie nadat zij slachtoffer zijn geworden van cybercrime. Slachtoffers die wel
actie ondernemen tonen zich zelfredzaam: zij ondernemen actie om de ontstane
problemen zelf op te lossen en/of treffen maatregelen om cybercrime in de toekomst te
voorkomen.

-

De politie wordt door het overgrote deel van de ondernemers niet ingeschakeld als zij
slachtoffer worden van cybercrime. Het gebrek aan ondervonden schade is daar met
name debet aan.

-

7,2 procent van de MKB bedrijven en 13,0 procent van de ZZP’ers – een significant
grotere groep – neemt wel contact op met de politie als gevolg van slachtofferschap
van cybercriminaliteit. Van slechts 1,0 procent van de MKB bedrijven wordt
vervolgens melding en van 3,6 procent wordt aangifte opgenomen. Van de ZZP’ers
doet 4,5 procent melding en 4,3 procent daadwerkelijk aangifte. Het meld- en
aangiftepercentage ligt hoger bij burgers (respectievelijk op 13 en 7 procent). Het
ontbeert de politie dus aan inzicht in de aard en omvang van cybercrime, met name bij
bedrijven.

-

Ondernemers die de politie hebben ingeschakeld, zijn in grotere mate (zeer) tevreden,
dan (zeer) ontevreden over het politieoptreden. Desalniettemin worden diverse
verbeterpunten geïdentificeerd: de terugkoppeling over meldingen en aangiften, de
zekerheid dat een zaak in behandeling wordt genomen en de snelheid van werken
kunnen worden verbeterd.

-

Er bestaat een verschil tussen voorgenomen en daadwerkelijk aangiftegedrag. Meer
dan drie vijfde van de ondernemers zegt bij toekomstig slachtofferschap van
cybercrime aangifte te zullen doen. Als ondernemers daarvan daadwerkelijk
slachtoffer worden, doet de overgrote meerderheid echter geen aangifte. Dat betekent
dat de politie geen beleid moet maken op basis van wat burgers zeggen te gaan doen
als zij slachtoffer worden.

Rol van publieke en private partijen bij de aanpak van cybercrime
-

Ondernemers zijn het erover eens dat de veiligheid op internet een gedeelde
verantwoordelijkheid is van private en publieke partijen. Ook kennen zij zichzelf
daarin een belangrijke rol toe.

-

Uit het onderzoek onder ZZP’ers blijkt dat overheidsinitiatieven tegen cybercrime in
kleine mate bekend zijn. Bovendien heeft minder dan een op de tien ondernemers
daarvan gebruik gemaakt. Tegelijkertijd opperen ZZP’ers tijdens interviews dat zij
behoefte hebben aan ondersteuning om zich te wapenen tegen cybercrime, met name
vanuit de branche. Het is dus raadzaam om de huidige wijze waarop ondersteuning
aan bedrijven is georganiseerd te evalueren, zodat zicht ontstaat op effectievere
mogelijkheden om ondernemers te helpen bij de strijd tegen cybercrime.

Slotoverwegingen voor de (politiële) aanpak van cybercrime
-

Doordat nagenoeg alle ondernemers technische maatregelen treffen, kan van
dergelijke maatregelen, zoals het gebruik van een virusscanner, in ons onderzoek niet
worden aangetoond dat zij bijdragen aan het voorkomen van slachtofferschap.
Immers, als iedereen gebruik maakt van technische maatregelen, kan er geen
vergelijking gemaakt worden tussen een groep die wel en een groep die geen
technische maatregelen treft. Dat dit onderzoek niet aantoont dat het treffen van
technische maatregelen de kans op slachtofferschap verkleint, betekent dus geenszins
dat dergelijke maatregelen niet van belang zijn om cybercrime te voorkomen.

-

Behoedzaam internetten verkleint de kans op slachtofferschap. Zelfopgelegde regels
kunnen daarbij helpen. Aangezien voorkomen beter is dan genezen, is dus van belang
dat ondernemers worden voorgelicht over veilig internetgedrag. Uit de resultaten volgt
dat het onlogisch zou zijn als de politie deze preventie-taak op zich neemt. Dat ligt
meer op de weg van de landelijke overheid en branche- of belangenorganisaties.

-

Voor criminaliteitsbestrijding is inzicht in de aard en omvang van criminaliteit
essentieel. Aangezien zicht op cybercrime ontbreekt, is het stimuleren van
politiecontact van belang. Daarbij moet de politie zich echter niet louter richten op het
in grotere mate opnemen van aangiften van cybercrime. Immers, door een gebrek aan
kennis en capaciteit is het maar de vraag of effectief uitvoering kan worden gegeven
aan de daaropvolgende strafrechtelijke benadering. De politie kan zich, door in grotere
mate gebruik te maken van informatie uit meldingen, nadrukkelijker profileren als
organisatie die zich richt op het boeken van zaakoverstijgende successen. Daarnaast
kan de politie, samen met andere partijen, bijdragen aan de zelfredzaamheid en het
probleemoplossend vermogen van ondernemers die worden geconfronteerd met
cybercrime. Het combineren van verschillende politiestrategieën leidt tot selectie aan
de poort: het gros van de zaken kan worden afgehandeld met een melding of door de

zelfredzaamheid van ondernemers te vergroten. De overige zaken vragen om een
strafrechtelijke aanpak. Op die selectie van zaken kan de politie zich dan
nadrukkelijker toeleggen.
-

Het gros van de cybercrimes wordt vanuit het binnenland gepleegd. Om te beginnen
dient er dus nationaal cybercrimebeleid te zijn. In de strijd tegen cybercrime krijgt de
politie echter onvermijdelijk ook te maken met grensoverschrijdende criminaliteit.
Opsporingsbeleid voor de aanpak van ‘kleine’ internationale cybercrimes is dan ook
onontkoombaar.
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1.

Inleiding

De samenleving digitaliseert en daarmee ook het bedrijfsleven. Volgens recente CBS-cijfers
beschikken alle bedrijven over een internetaansluiting.3 Dat geldt ook voor de klanten van
bedrijven: 97 procent van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op internet.4 Daarmee
loopt Nederland voorop in Europa.5 De omzet van online winkelen in Nederland bedroeg in
2014 bijna 14 miljard euro, een stijging van 8,4 procent ten opzichte van 2013.6 Kortom, de
digitale wereld is voor ondernemers van vitaal belang.
Internet heeft niet alleen bedrijven, maar ook criminelen nieuwe mogelijkheden
geboden. Klassieke vormen van criminaliteit, zoals fraude, zijn in een ‘digitaal jasje’ gestoken
en er zijn nieuwe vormen van criminaliteit, zoals DoS-aanvallen, ontstaan. Dit onderzoek
richt zich op beide: 1) de nieuwe digitale vormen van criminaliteit, en 2) de oude vormen van
criminaliteit met digitale componenten die van wezenlijk belang zijn bij de realisatie van het
delict. Hoewel er dus niet altijd sprake is van een nieuwe categorie delicten, worden beide
typen hier gemakshalve geschaard onder één noemer: cybercrime. In hoofdstuk 2 wordt
cybercrime nader toegelicht.
In de media wordt gesuggereerd dat cybercrime het bedrijfsleven raakt. Op donderdag
7 maart 2013 verscheen in het AD bijvoorbeeld een bericht onder de kop ‘Diefstal via internet
nekt ZZP-er’. In dit artikel werd gesteld dat internetcriminelen het vooral hebben voorzien op
ZZP’ers en kleine MKB bedrijven. Banken zouden steeds minder geneigd zijn om de schade
te vergoeden. Ton Geuzendam, adviseur veilig ondernemen bij de Kamer van Koophandel,
zegt in dat artikel daarover: ‘Hoewel er uitzonderingen zijn, wordt in de meeste gevallen
helemaal niets meer terugbetaald. Gedupeerden moeten zelf aantonen geen schuld te hebben
aan de kraak, maar zie dat maar eens te bewijzen. (…) Zeker bij ZZP’ers kan de klap hard
aankomen. Een internetdiefstal kan zo leiden tot een faillissement. Dat is al voorgekomen’.7
Op woensdag 13 maart 2013 stelden Kamerleden Mulder en Oskam naar aanleiding
van het zojuist genoemde krantenbericht schriftelijk vragen aan de ministers van

3

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81934NED&D1=a&D2=a&VW=T. Laatst
geraadpleegd op 7 april 2015.
4
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71098NED&D1=33,69-72&D2=0&D3=0,l&
HDR=G1,G2&STB=T&VW=T. Laatst geraadpleegd op 7 april 2015.
5
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/digitale-economie/artikelen/2012-3636-wm.htm.
Laatst geraadpleegd op 7 april 2015.
6
https://www.thuiswinkel.org/bedrijven/nieuws/2721/nederlanders-besteden-in-2014-bijna-14-miljard-online.
Laatst geraadpleegd op 7 april 2015.
7
http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/3405380/2013/03/07/Diefstal-via-internet-nekt-zzper.dhtml. Laatst geraadpleegd op 7 april 2015.
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Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over de omvang van cybercrime onder
bedrijven. Recent onderzoek heeft inzicht geboden in de aard en omvang van slachtofferschap
van cybercrime onder burgers en onder specifieke groepen, zoals jongeren.8 Over
slachtofferschap van cybercrime onder bedrijven is echter minder bekend. 9 Op het moment
dat de Kamervragen gesteld werden, liep er in opdracht van het toenmalige Programma
Aanpak Cybercrime van de politie wel reeds een onderzoek naar slachtofferschap van
cybercriminaliteit bij het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf.10 In zijn antwoord op de
Kamervragen schrijft de minister van Economische Zaken vervolgens: ‘De minister van
Veiligheid en Justitie heeft aan de politie gevraagd om de ZZP’ers daarin mee te nemen.’
Criminaliteitsbeleid vereist inzicht in de aard en omvang van de problematiek. Het
gebrek aan inzicht in slachtofferschap van cybercrime onder MKB bedrijven en ZZP’ers in
Nederland vormt aanleiding tot onderhavig onderzoek. Over de bevindingen onder het MKB
is al afzonderlijk gerapporteerd (Veenstra, Zuurveen, Jansen, Kloppenburg & Stol, 2014).
Onderzoek naar de omvang van slachtofferschap van cybercrime onder ZZP’ers is gedurende
het onderzoek toegevoegd. Onderhavige rapportage bevat de resultaten van zowel MKB
bedrijven als ZZP’ers, waarbij beide doelgroepen ook met elkaar worden vergeleken.

Leeswijzer
Van begin 2013 tot en met maart 2014 werd onderzoek verricht naar cybercrime onder het
Nederlandse MKB. In opdracht van de Minister van Veiligheid en Justitie is dat onderzoek
uitgebreid naar bedrijven van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Van maart 2014 tot
maart 2015 is derhalve ook een gelijkend onderzoek verricht naar cybercrime onder ZZP’ers.
In hoofdstuk twee wordt de opzet van beide onderzoeken beschreven. De afbakening, de
doelstelling en de onderzoeksvragen zijn daar toegelicht. In hoofdstuk drie wordt de
uitvoering van beide onderzoeken verantwoord. Hoofdstuk vier bespreekt de resultaten die
betrekking hebben op het MKB en in hoofdstuk vijf worden de resultaten over cybercrime
onder ZZP’ers besproken. Daarbij maken we, waar mogelijk, een vergelijking met de MKBresultaten. Tot slot zijn in hoofdstuk zes de conclusies en slotoverwegingen beschreven.

8

Zie bijvoorbeeld de themanummers op dit gebied van Justitiële Verkenningen (2012/1), Tijdschrift voor
Veiligheid (2012/2) en Tijdschrift voor de Criminologie (2013/4).
9
Zie paragraaf 3.1.1 en 3.2.1 voor een inventarisatie en beoordeling van eerder onderzoek.
10
Veenstra, Zuurveen, Jansen, Kloppenburg en Stol, 2013.
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2.

Onderzoeksopzet

2.1 Onderwerp en afbakening
In deze rapportage worden twee afzonderlijke, maar vergelijkbare en in elkaars verlengde
uitgevoerde studies beschreven. Beide studies gaan over cybercrime. De eerste studie is
uitgevoerd onder het Midden- en Kleinbedrijf in Nederland. Doelgroep van de tweede studie
vormen Zelfstandigen Zonder Personeel. In deze paragraaf worden het onderwerp alsook de
doelgroepen die in deze rapportage centraal staan afgebakend.

Cybercrime
Cybercrime is criminaliteit waarbij ICT een wezenlijke rol speelt in de realisatie van het delict
(Stol, 2012). Binnen deze definitie wordt een tweedeling gemaakt. Allereerst zijn er klassieke
vormen van criminaliteit die nu (ook) in cyberspace gepleegd worden, zoals online oplichting
en cyberafpersing. Deze criminaliteitsvormen worden ook wel cybercrime in ruime zin genoemd (of computer-assisted crime). Ten tweede zijn nieuwe criminaliteitsvormen ontstaan
waarbij ICT niet alleen het middel maar ook het doel van de misdaad is (cybercrime in enge
zin of computer-focused crime). Voorbeelden daarvan zijn hacken en DoS-aanvallen.
Er bestaat discussie over de vraag of cybercrime in ruime zin onder de noemer
cybercrime zou moeten vallen (zie ook Domenie, Leukfeldt, van Wilsem, Jansen & Stol,
2013). Het argument daartegen is dat een classificatie van delicten moet zijn afgeleid van de
aard van de daad (c.q. van de rechten die daarmee worden geschonden) en niet van het bij die
daad gebruikte hulpmiddel. Wij onderschrijven dat argument (vgl. Stol, 1999). Echter, uit
pragmatische overwegingen hanteren we hier toch de term cybercrime zoals in de vorige
alinea is gedefinieerd. De term is handzaam en sluit vooralsnog aan bij hoe in de samenleving
over deze hedendaagse vorm van criminaliteit wordt gesproken.
De definitie van cybercrime stelt dat ICT een wezenlijke rol moet spelen in de
realisatie van het delict. Daarmee is de term cybercrime weliswaar afgebakend, maar niet van
een scherpe grens voorzien. Onduidelijk blijft immers wanneer ICT van wezenlijk belang en
wanneer ICT slechts een hulpmiddel is. Voor dit onderzoek is deze onduidelijkheid echter
geen overwegend bezwaar, omdat we vertrekken vanuit vooraf benoemde vormen van
cybercrime.11 De aanleiding tot deze onderzoeksrapportage vormt het gebrek aan inzicht in de
mate waarin bedrijven slachtoffer worden van cybercrime, ongeacht of het ruime of enge
11

Het opsommen van delicten die worden begrepen onder de term ‘cybercrime’ is een beproefde manier om de
term te concretiseren (COE, 1990).
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vormen van cybercrime zijn. In overleg met de opdrachtgever is daarom besloten om
verschillende vormen van cybercrime te onderzoeken (zie tabel 2.1).
Tabel 2.1: Cybercrimes waarop dit onderzoek betrekking heeft12
(D)DoS-aanval
Cyberafpersing
Cyberchantage
Cyberstalking13
Cybersmaad
Cyberspionage

Defacing
Diefstal van datadragers14
Diefstal van gegevens
Fraude/oplichting via internet
Hacking
Identiteitsmisbruik via internet

Malware
Ongeautoriseerd gebruik (bedrijfs)netwerk
Phishing
Skimming
Vernieling van gegevens

Midden- en Kleinbedrijf
Er is allereerst onderzoek verricht naar de aard en omvang van cybercrime onder het
Nederlandse MKB. Voor het begrip ‘MKB’ zochten we in eerste instantie aansluiting bij de
definitie van de EU (2003/361/EG).15 Deze heeft als criteria het aantal personeelsleden en de
financiële positie van het bedrijf (omzet en balanstotaal) en kent drie soorten bedrijven:
middel, klein en micro (tabel 2.2).

Tabel 2.2: EU-criteria voor MKB
Bedrijfscategorie
Middelgrote bedrijven
Kleine bedrijven
Micro bedrijven

Werknemers
< 250
< 50
< 10

Omzet
≤ € 50 m
≤ € 10 m
≤€2m

Balans totaal
≤ € 43 m
≤ € 10 m
≤€2m

In Nederland wordt echter een andere definitie gebruikt. Bedrijven bestaande uit één persoon
behoren volgens de EU wel, maar volgens de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) niet
tot het MKB. Ook de statistieken van het CBS hanteren andere grenzen dan de EU. Op
Statline staan de laatste cijfers over het bedrijfsleven in Nederland.16 Er zijn ruim 1,4 miljoen
12

In de begrippenlijst zijn definities van de bevraagde cybercrimevormen en de daaraan toebehorende
strafbaarstellingen opgenomen.
13
De aard en omvang van deze cybercrimevorm is in het onderzoek onder het MKB niet onderzocht, maar op
basis van voortschrijdend inzicht wel meegenomen in het onderzoek onder ZZP’ers.
14
Diefstal van datadragers vindt niet online plaats en valt daarmee niet onder ‘cybercrime’. Uit een Noorse
studie bleek dat diefstal van datadragers een van de meest voorkomende criminaliteitsvormen onder bedrijven is
(NSR, 2012). Aangezien wel sprake is van diefstal van digitale bedrijfsinformatie, is derhalve met de
opdrachtgever besloten ook deze criminaliteitsvorm mee te nemen. In de resultatenparagrafen die gaan over
slachtofferschap van cybercrime wordt diefstal van datadragers echter buiten beschouwing gelaten, aangezien
geen sprake is van cybercriminaliteit.
15
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm. Laatst geraadpleegd op 7 april 2015.
16
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81589NED&LA=NL. Laatst
geraadpleegd op 13 november 2014.
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bedrijven. In tabel 2.3 is te zien hoe het aantal werkzame personen is verdeeld over de
bedrijven in Nederland. De EU-grens van 250 werknemers komt niet voor. Ook het EUcriterium omtrent omzet en balanstotaal vinden we in de Nederlandse benadering niet terug.
We besloten derhalve om de EU-criteria los te laten en de Nederlandse benadering als
vertrekpunt te hanteren.

Tabel 2.3: Aantal werkzame personen binnen bedrijven in Nederland in 2012
Aantal werkzame personen
1
2-9
10-49
50-99
100+

Aandeel bedrijfsleven NL
74,5%
21,2%
3,4%
0,4%
0,5%

Cumulatief
74,5%
95,7%
99,1%
99,5%
100%

Binnen het gros van de Nederlandse bedrijven (74,5%) is 1 persoon werkzaam. Dat zijn in
Nederlandse begrippen geen MKB bedrijven, maar Zelfstandigen Zonder Personeel.
Vervolgens is er een groep bedrijven van 24,6 procent met 2-50 werknemers en tot slot een
kleine groep van 0,9 procent met 50 of meer werknemers.
In overleg met de opdrachtgever is de studie onder het MKB begrensd tot bedrijven
met 2-50 werknemers. De belangrijkste overwegingen daarvoor waren:
1. Bij ZZP’ers is privé en zakelijk computergebruik en -beveiliging verweven. Het feit dat
zij solo opereren maakt dat ze vanuit hun onderneming geen speciale mogelijkheden
hebben om hun digitale weerbaarheid te vergroten. Zij hebben daarmee mogelijk een
eigen problematiek die apart aandacht verdient.
2. Bedrijven groter dan 50 werknemers zijn slechts een kleine groep (1,1%) en hebben door
hun omvang bovengemiddelde mogelijkheden hun digitale weerbaarheid op orde te
brengen.

Zelfstandigen Zonder Personeel
Het onderzoek onder het Nederlandse MKB is uitgebreid met een onderzoek naar de aard en
omvang van cybercrime onder ZZP’ers. De Sociaal Economische Raad (SER, 2010, p. 51)
definieert ZZP’ers als volgt:
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‘Een zzp’er is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de vaststelling
of er sprake is van een ondernemer de volgende criteria gelden, zoals ook gehanteerd door de
Belastingdienst in het kader van de inkomstenbelasting:
-

zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan;

-

het voor eigen rekening en risico verrichten van werkzaamheden;

-

het gericht zijn op en het perspectief hebben van het maken van winst;

-

bekendmaking van het ondernemerschap;

-

het streven naar meerdere opdrachtgevers.’

Op basis van die definitie zijn alle ondernemers die geen personeel in dienst hebben gerekend
tot de doelgroep van het onderzoek.

MKB bedrijven en ZZP’ers tezamen omvatten 99,1 procent van alle Nederlandse bedrijven.
2.2 Doelstelling en onderzoeksvragen
Het uiteindelijke doel van deze rapportage is het leveren van een bijdrage aan de bestrijding
cybercrime onder MKB bedrijven en ZZP’ers in Nederland. Het dichterbij gelegen doel is het
bieden van inzicht in:
-

de online activiteiten van bedrijven17 in cyberspace;

-

de mate waarin bedrijven zich beschermen tegen cybercrime;

-

de aard en omvang van slachtofferschap van cybercrime onder bedrijven en het daarbij
inzichtelijk maken van de acties die slachtoffers van cybercrime (daartegen) ondernemen;

-

risicofactoren voor slachtofferschap van cybercrime onder bedrijven;

-

de rol die bedrijven toekennen aan zowel publieke als private partijen bij de aanpak van
cybercrime.

Onderzoeksvragen
De uit voornoemde doelstellingen voortvloeiende hoofdvragen in dit onderzoek zijn:
1. Welke activiteiten ondernemen bedrijven in cyberspace?
2. Welke beschermende maatregelen nemen bedrijven tegen cybercrime?
3. Wat is de aard en omvang van slachtofferschap van cybercrime onder bedrijven en welke
acties ondernemen bedrijven die slachtoffer zijn geworden van cybercrime?
4. Welke factoren hangen samen met slachtofferschap onder bedrijven?
17

Waar in de doelstellingen/onderzoeksvragen wordt gesproken over ‘bedrijven’, wordt verwezen naar MKB
bedrijven en ZZP’ers in Nederland.
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5. Welke rol kennen bedrijven publieke en private partijen toe in de aanpak van cybercrime?

Deze hoofdvragen zijn uitgewerkt in deelvragen. Het onderzoek onder ZZP’ers is uitgevoerd
nadat het onderzoek onder het MKB was afgerond. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn,
ten opzichte van de onderzoeksvragen uit het MKB-onderzoek, (marginale) aanpassingen
doorgevoerd in de deelvragen voor het ZZP-onderzoek. Daarnaast zijn voor het onderzoek
onder ZZP’ers enkele deelvragen toegevoegd. Tabel 2.4 toont alle deelvragen die in dit
rapport aan bod komen. In de tabel wordt aangegeven voor welke doelgroep iedere deelvraag
geldt.

Tabel 2.4: Een overzicht van de onderzoeksvragen voor het onderzoek onder MKB en ZZP
Deelvraag
Internetactiviteiten
In hoeverre maken ZZP’ers onderscheid tussen ICT-gebruik voor werk- en voor
privédoeleinden?
Welke activiteiten ondernemen bedrijven op internet?
Beschermende maatregelen
In hoeverre zijn bedrijven zich bewust van online risico’s?
In hoeverre hebben bedrijven beschermende maatregelen getroffen tegen
cybercrime?
Slachtofferschap van cybercrime
Van welke vormen van cybercrime zijn bedrijven slachtoffer?
Wat is de frequentie van slachtofferschap van cybercrime onder bedrijven?
Welke impact heeft slachtofferschap op bedrijven?
Wat is de directe schade van slachtofferschap van cybercrime onder bedrijven,
uitgedrukt in geld?
Op welke manier worden bedrijven slachtoffer van cybercrime (modus operandi)?
In hoeverre zijn de daders van cybercrime bekend bij de slachtoffers? Wat is de
relatie tussen bedrijven die slachtoffer zijn van cybercrime en de daders?
Hoe erg vinden bedrijven het om slachtoffer te zijn van cybercrime?
Welke acties ondernemen bedrijven die slachtoffer zijn van cybercrime?
In hoeverre schakelen bedrijven die slachtoffer zijn van cybercrime de politie in?
Waarom wel/niet?
Op welke wijze (en via welk kanaal) schakelen bedrijven de politie in?
Wat is de toekomstige aangiftebereidheid van bedrijven op het gebied van
cybercrime en hoe kan de aangiftebereidheid worden vergroot?
In hoeverre maken bedrijven gebruik van andere afdoeningsvormen dan de
strafrechtelijke? Wat heeft hun voorkeur? Waarom?
Risicofactoren voor slachtofferschap
Zijn er verbanden tussen slachtofferschap en: bedrijfskenmerken, persoonskenmerken, computerkennis en -vaardigheden, activiteiten in cyberspace, beschermende
maatregelen en/of overheidsmaatregelen?
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MKB

ZZP

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

-

X

De aanpak van cybercrime
Wie is volgens bedrijven verantwoordelijk voor de veiligheid op internet?
In hoeverre hebben bedrijven vertrouwen in de politie op het gebied van
cybercrimebestrijding?
In hoeverre zijn ZZP’ers bereid de politie te helpen met hun kennis, bijvoorbeeld als
politievrijwilliger?
In hoeverre zijn ZZP’ers bekend met en maken zij gebruik van overheidsmaatregelen
die ZZP’ers dienen te helpen tegen cybercrime?
Wat zijn de motieven van ZZP’ers om wel of niet gebruik te maken van deze ondersteunende overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld de sites ‘Digibewust’ en ‘Bescherm Je
Bedrijf’)?

X
X

X
X

-

X

-

X

-

X

Ondanks enkele verschillen komen de deelvragen in beide onderzoeken grotendeels overeen.
Waar ze overeenkomen zijn in de vragenlijst zoveel mogelijk identieke vragen gebruikt.
Meestal kunnen de resultaten uit beide onderzoeken dus met elkaar worden vergeleken. In
hoofdstuk 4 staan de bevindingen aangaande het MKB. In hoofdstuk 5 worden de resultaten
van het onderzoek onder ZZP’ers beschreven en waar mogelijk vergeleken met de resultaten
van het onderzoek onder het MKB. Naast directe statistische vergelijkingen op basis van de
databestanden, wordt ter vergelijking en duiding van de resultaten ook gebruik gemaakt van
literatuur.
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3. Onderzoeksverantwoording
In dit hoofdstuk wordt allereerst verantwoord hoe het onderzoek naar de aard en omvang van
cybercrime onder het MKB is verricht (paragraaf 3.1). In paragraaf 3.2 staat de
verantwoording van het onderzoek onder ZZP’ers centraal.

3.1 Methodische verantwoording MKB
In deze paragraaf wordt het onderzoek onder het MKB verantwoord. Allereerst wordt
toegelicht dat de gehanteerde onderzoeksmethoden en -instrumenten niet op zichzelf staan,
omdat zij (grotendeels) ook zijn gebruikt in eerder onderzoek. Vervolgens is beschreven dat
in het kader van dit onderzoek gebruik is gemaakt van drie onderzoeksmethoden, te weten:
deskresearch, interviews en de afname van een vragenlijst. Daarbij is verantwoord hoe iedere
methode heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de onderzoeksresultaten.

Evaluatie Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime
Voorafgaand aan de studie onder het MKB is het functioneren van het Digitaal Bedrijvenloket
Cybercrime (DBC) van de politie onderzocht (Jansen, Veenstra & Stol, 2013a). Er bestaat
inhoudelijke overlap tussen dat evaluatieonderzoek en de studie naar cybercrime onder het
MKB. Inspanningen die in het kader van de evaluatie van het DBC zijn verricht, bijvoorbeeld
met het oog op vragenlijstontwikkeling, hebben daarom zo veel mogelijk ook bijgedragen aan
(de voorbereiding op) het onderzoek naar cybercrime onder het MKB. In navolgende
verantwoording wordt dan ook herhaaldelijk verwezen naar het rapport van Jansen e.a.

3.1.1 Deskresearch
Het doel van het deskresearch was tweeledig. Allereerst heeft het verrichtte deskresearch
bijgedragen aan de ontwikkeling van de vragenlijst. Daartoe is onder meer gebruik gemaakt
van enquêtevragen die zijn gesteld door Koldijk (2011), de KvK (2009), Syntens (2006) en
het onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime onder burgers in Nederland (Domenie
e.a., 2013). Tevens is een websearch uitgevoerd om in kaart te brengen wat voor
beschermende maatregelen bedrijven kunnen nemen tegen cybercrime. De volgende websites
zijn bestudeerd: www.waarschuwingsdienst.nl, www.digibewust.nl en de website van het
DBC van de politie (www.politie.nl/ondernemer).
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Daarnaast had het deskresearch tot doel om (inter)nationale artikelen en
onderzoeksrapporten te vinden over slachtofferschap van cybercrime onder het Midden- en
Kleinbedrijf. De focus van het literatuuronderzoek lag voornamelijk op het vinden van aan
onderzoek ontleende en methodologisch vergelijkbare prevalentiecijfers uit binnen- en
buitenland. Ook is gezocht naar literatuur over andere deelonderwerpen die in het rapport aan
bod komen, zoals de online activiteiten van bedrijven, de mate waarin zij zich bewust zijn van
en zich beschermen tegen cybercrime en de reactie(s) van bedrijven die slachtoffer worden
van dergelijke criminaliteit. Publicaties over traditionele criminaliteit tegen (midden en
kleine) bedrijven zijn geraadpleegd om de onderzochte problematiek in perspectief te kunnen
plaatsen.
Diverse wetenschappelijke databanken en zoekmachines zijn geraadpleegd, waaronder
ScienceDirect, EBSCO Host, IEEE Xplore, Google Scholar en de databank van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Daarnaast is gezocht
binnen potentieel relevante wetenschappelijke tijdschriften die specifiek betrekking hebben op
het Midden- en Kleinbedrijf. Voorbeelden daarvan zijn: OECD Small and Medium Enterprise
Outlook, SME Update en OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Ook is een aantal
wetenschappelijke journals geraadpleegd waarin cybercrime centraal staat. Voorbeelden
daarvan zijn Cyberpsychology & Behavior en International Journal of Cyber Criminology.
Er is gezocht aan de hand van zoektermen, zoals: ‘MKB cybercrime’ en ‘MKB
veiligheid online’. Omdat zowel nationale als internationale literatuur is geraadpleegd, is ook
gezocht op: ‘SME(s) cybercrime’, ‘SME(s) online security’ en ‘SME(s) information security’.
Daarnaast zijn verwante zoekwoorden gebruikt als ‘MKB/SME malware’ en ‘MKB/SME
efraud(e)’. Dit leverde in totaal 34 publicaties op.
Publicaties die niet zijn gebaseerd op enige vorm van empirisch onderzoek zijn buiten
beschouwing gelaten. Hierdoor zijn twee artikelen afgevallen. Het betreft artikelen in
‘populaire’ tijdschriften waarin cyber security experts hun visie geven op (het bevorderen
van) de online veiligheid van bedrijven. Vervolgens is beoordeeld in hoeverre de resterende
publicaties inhoudelijk voldoende raakvlak hadden met deze studie. Van de 32 resterende
studies bleek een deel (n=6) om die reden niet relevant. In die publicaties werd bijvoorbeeld
een theoretische uiteenzetting gegeven over strategieën om cybercrime te bestrijden, terwijl
niet op basis van empirische data werd beschreven in hoeverre bedrijven met cybercrime zijn
geconfronteerd en wat zij doen om cybercrime te voorkomen dan wel te bestrijden.
Van de 26 overgebleven publicaties is vervolgens onderzocht in hoeverre sprake is van
wetenschappelijk verantwoorde bevindingen. Daarbij zijn de volgende criteria gehanteerd:
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-

De mate waarin het in de publicatie opgenomen literatuuronderzoek is verantwoord
(zoekstrategie, kwaliteit van de gevonden studies, criteria voor de selectie van relevante
studies)

-

De mate waarin de ontwikkeling van het onderzoeksinstrument (zoals een vragenlijst) is
verantwoord

-

De mate waarin de werving van respondenten is verantwoord:
- bruto en netto steekproef
- bruto en netto respons
- redenen voor non respons

-

De mate waarin de (representativiteit van de) uiteindelijke populatiesamenstelling is
verantwoord

Om de vergelijkbaarheid van de geraadpleegde studies met dit onderzoek te toetsen, is tot slot
nagegaan in hoeverre onderzoek is gedaan onder eenzelfde doelgroep, namelijk bedrijven met
2-50 werknemers.
Uit de literatuurstudie blijkt dat de (wetenschappelijke) waarde van de geraadpleegde
studies klein is en de resultaten dus beperkt bruikbaar zijn als vergelijkingsmateriaal voor dit
onderzoek. Het gebrek aan inhoudelijke raakvlakken, de veelal gebrekkige methodologische
verantwoording en het feit dat de onderzochte doelgroep veelal afwijkt van de doelgroep in
deze studie zijn daar debet aan (zie bijlage A). Om desondanks een beeld te kunnen schetsen
van de voorhanden zijnde studies die inzicht bieden in cybercrime binnen het bedrijfsleven,
zijn de resultaten van deze 26 rapporten waar relevant verwerkt in dit rapport.

3.1.2 Twee soorten interviews
Gedurende het onderzoek zijn op twee momenten interviews afgenomen. In de
voorbereidende fase van het onderzoek zijn expertinterviews gehouden. De resultaten van
deze interviews zijn gebruikt voor het ontwikkelen van de vragenlijst voor de kwantitatieve
meting. Daarnaast zijn, naar aanleiding van de analyseresultaten, diepte interviews afgenomen
onder bedrijven om de kwantitatieve resultaten te helpen duiden. Per type interview wordt
hierna een verantwoording van de gehanteerde methodiek beschreven.

Interviews voor vragenlijstontwikkeling
Er zijn acht face-to-face interviews (met in totaal negen professionals) afgenomen die hebben
bijgedragen aan de ontwikkeling van de enquête. De interviews hadden een semi30

gestructureerd karakter en vonden plaats aan de hand van respondentspecifieke
interviewprotocollen.18 De respondenten zijn werkzaam voor de politieorganisatie,
particuliere recherchebureaus en belangenorganisaties. Allen hielden zich op professioneel
vlak bezig met de online veiligheid van bedrijven. Aangezien de interviews ook deels
betrekking hadden op het functioneren van het DBC, zijn ze ten tijde van dat onderzoek
afgenomen (juli, oktober en november 2012). De interviews duurden elk ongeveer een uur. In
tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de organisaties en functies van de geïnterviewde
personen.

Tabel 3.1: Geïnterviewden vragenlijstontwikkeling
Organisatie
Politie – Districtsrecherche Noord
Politie
Politie – Landelijke Eenheid
Politie – IPOL
YourRequest (ontwikkelaar DBC)
KvK – Regionaal Platform
Criminaliteitsbeheersing
Vereniging Bedrijvenkring Almere
Fox IT
Hoffman bedrijfsrecherche

Functie
Waarnemend chef
Projectleider DBC
Recherche adviseur
Teamleider strategische ontwikkeling
Directeur
Adviseur Regionale Economie
Directeur
Lead expert van de Business Line ‘Audits &
Readiness’
Coördinator cybercrime & audits

Naast bovengenoemde personen, is geprobeerd om bij nog vijf andere professionals een
interview af te nemen. Twee daarvan werken voor de politie, maar vonden zichzelf niet
geschikt voor deelname. Drie anderen zijn werkzaam voor belangenorganisaties (VNO-NCW
en KvK). Twee daarvan gaven als reden om af te zien van deelname dat zij beroepsmatig niets
met cybercrime deden. De derde afgevaardigde van een belangenorganisatie heeft geen
gehoor gegeven aan het verzoek tot het afnemen van een interview.

Interviews voor verdieping van de kwantitatieve resultaten
In de slotfase van het onderzoek zijn vijf verdiepende semi-gestructureerde interviews met
slachtoffers van cybercrime gehouden. Deze interviews hadden tot doel om een beter inzicht
te krijgen in hoe ondernemers het ervaren om slachtoffer te worden van cybercrime, wat de
gevolgen van slachtofferschap zijn en hoe slachtoffers aankijken tegen de taken en
18

Om die reden zijn de interviewprotocollen niet opgenomen in de bijlage. Een uitgebreidere verantwoording
over deze interviewronde is te lezen in Jansen e.a. (2013). Specifieke interviewprotocollen zijn opvraagbaar bij
de auteurs.
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verantwoordelijkheden van verschillende partijen in het voorkomen en bestrijden van
cybercrime. De interviews vonden plaats met behulp van een interviewprotocol (zie bijlage
B). Omdat de ervaring van de ondernemer centraal stond, werd de respondenten daarbij
ruimte gegeven om hun verhaal te doen.
De respondenten zijn geworven via het deelnemersbestand van de online vragenlijst.
In de online vragenlijst konden ondernemers aangegeven of ze bereid waren om mee te
werken aan een verdiepend interview. Op basis van de kwantitatieve analyses is ervoor
gekozen alleen ondernemers te benaderen die op de vragenlijst hadden aangegeven dat ze het
afgelopen jaar geconfronteerd waren met cybercrime én daar schade van hadden ondervonden
(n=17). De verwachting was dat deze groep respondenten aan het doel van de diepte
interviews – het bieden van meer inzicht in ervaringen met cybercrime, de gevolgen die
bedrijven daarvan ondervinden en de gewenste aanpak ervan – de beste bijdrage kon leveren.
Binnen de beschikbare tijd is contact opgenomen met tien van de zeventien ondernemers.
Drie ondernemers gaven bij nader inzien aan dat ze toch niet mee wilden werken, omdat ze
het te druk hadden. Twee keer bleken de ondernemers niet beschikbaar voor een interview
binnen het tijdsbestek van onderhavig onderzoek. Met vijf ondernemers is uiteindelijk een
telefonisch interview afgenomen. De interviews duurden tussen de 20 minuten en een uur.
Tabel 3.2 geeft een overzicht van het type bedrijf waarin de verschillende respondenten
werkzaam zijn en het type cybercrime waarvan het bedrijf slachtoffer is geworden.

Tabel 3.2: Geïnterviewde slachtoffers cybercrime
Bedrijf
Printshop
Kapsalon
Groothandel
Meubelzaak
Adviesbureau

Cybercrime
Hacken
Hacken
Hacken, smaad, bedreiging
Malware
Malware

Geprobeerd is om in ieder geval slachtoffers van de meest voorkomende vormen van
cybercrime te interviewen (zie paragraaf 4.2). Het is, zoals uit tabel 3.2 blijkt, niet gelukt om
slachtoffers van e-fraude en phishing te interviewen. De reden daarvoor is dat geen van de
voor interviews beschikbare bedrijven met schade, slachtoffer is geweest van phishing.
Daarnaast heeft slechts een respondent die te maken kreeg met e-fraude en daarvan schade
ondervond aangegeven mee te willen werken aan een interview. Deze respondent is
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(herhaaldelijk) benaderd voor een interview, maar de onderzoekers hebben het betreffende
bedrijf niet kunnen bereiken.

In hoofdstuk 4 worden de resultaten die betrekking hebben op de aard en omvang van
cybercrime onder MKB bedrijven besproken. In dat hoofdstuk zijn op verschillende plaatsen
citaten uit interviews opgenomen. In de daartoe opgenomen kaders worden namen genoemd.
Die zijn, omwille van de anonimiteit van de respondenten, fictief.

3.1.3 De online vragenlijst
Hierna wordt de ontwikkeling en afname van de online vragenlijst verantwoord.

Vragenlijstontwikkeling
De vragenlijst voor de kwantitatieve meting is gebaseerd op de vragenlijst die is gebruikt voor
de evaluatie van het DBC (zie Jansen e.a., 2013a). Voor dit onderzoek zijn alle vragen die
specifiek betrekking hadden op het evalueren van het DBC buiten beschouwing gelaten.
Daarnaast zijn vragen over de internetactiviteiten van bedrijven toegevoegd.
De vragenlijst is vervolgens eind 2012 / begin 2013 op kwantitatieve wijze gepretest.
Daartoe werden alle bedrijven uit de provincie Flevoland waarbinnen 2 tot en met 49
personen werkzaam waren geselecteerd uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel. In totaal voldeden 9.675 bedrijven aan deze criteria. Van deze bedrijven zijn de
adresgegevens ingeladen in SPSS, zodat een willekeurige steekproef van 1.000 bedrijven
getrokken kon worden. Deze bedrijven zijn vervolgens per brief uitgenodigd om de online
vragenlijst in te vullen. 18 van de verstuurde uitnodigingsbrieven bleken onbezorgbaar. In
totaal hebben 982 bedrijven een uitnodigingsbrief en een reminder ontvangen. 139 bedrijven
hebben de vragenlijst uiteindelijk ingevuld, wat neerkomt op een respons van 14,2 procent. In
25 gevallen betrof het echter een eenmanszaak en in 11 gevallen een bedrijf met meer dan 50
medewerkers, waardoor de resultaten van deze bedrijven niet konden worden meegenomen.
In totaal werkten dus 103 MKB bedrijven mee aan de kwantitatieve pretest van de vragenlijst
(responspercentage = 10,5%).
De pretest heeft zicht geboden op verbeterpunten in de vragenlijst. Zo bleek het
bijvoorbeeld van belang om ook te vragen naar pogingen van cybercrime, omdat bedrijven
pogingen rapporteerden als slachtofferschap en vervolgvragen over slachtofferschap daarna
niet zuiver konden beantwoorden. Vervolgens is een concept vragenlijst besproken met de
klankbordgroep. Naar aanleiding daarvan is de vragenlijst verbeterd en geprogrammeerd in
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een online omgeving. Ook met betrekking tot de online versie is nogmaals om op- en
aanmerkingen gevraagd van de klankbordgroep en collega-onderzoekers van het lectoraat
Cybersafety. Na de aangedragen verbeterpunten te hebben verwerkt, is in juni 2013 de
definitieve versie vastgesteld (zie bijlage C).
Een van de moeilijkheden bij het ontwikkelen van de vragenlijst was de precieze
formulering van de vragen. Ter illustratie: in hoeverre kan een bedrijf vertrouwen hebben in
de politie? Andersom geredeneerd: in hoeverre zegt het vertrouwen van een respondent in de
politie iets over hoe daar door de overige medewerkers van een bedrijf over wordt gedacht?
De vraag is dus: hoe meten we datgene dat we beogen te meten? Om de respondenten steeds
helder te maken dat het niet ging om zijn of haar ervaring of opvatting maar om die van het
bedrijf, zijn de vragen zoveel mogelijk geformuleerd vanuit het oogpunt van het bedrijf. Dus
bijvoorbeeld niet ‘hoeveel vertrouwen heeft u in de politie’ maar ‘hoeveel vertrouwen heeft
uw organisatie in de politie’. We zijn ons er van bewust dat dit het fundamentele probleem
niet wegneemt: we zijn op zoek naar kenmerken van een onderneming en verzamelen
daarover gegevens op het niveau van een individu. Een organisatie is echter meer dan een
individu of een optelsom van individuen. Bij de interpretatie van de uitkomsten dient er dus
rekening mee te worden gehouden dat de antwoorden van respondenten niet per se de
ervaringen van de organisaties waarover zij rapporteren weerspiegelen.

Werving
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel waren ten tijde van het onderzoek onder
het MKB circa 333.900 adressen bekend van bedrijven met 2-50 werknemers (MKB, zie
paragraaf 2.1). Uit de op alfabet gesorteerde adressen van deze bedrijven is steeds de 41 e
onderneming geselecteerd. De KvK leverde na deze steekproeftrekking 8.264 adressen van
bedrijven aan die – volgens de gegevens in het handelsregister – tot de doelgroep zouden
behoren. Aangezien de beoogde steekproefgrootte bestond uit 8.000 bedrijven is vervolgens
in SPSS een willekeurige selectie gemaakt van 8.000 adressen (bruto steekproef).
Het online verspreiden van een openbare link maakt het moeilijk om in de hand te
houden welke bedrijven de vragenlijst invullen. Daarom zijn de in de steekproef geselecteerde
bedrijven uitsluitend benaderd via een uitnodigingsbrief (zie bijlage D). Er is gekozen voor
een klassieke uitnodigingsbrief, omdat bedrijven het volgens een geïnterviewde vervelend
vinden om dergelijke uitnodigingen middels e-mail te ontvangen. De uitnodigingbrief is
geadresseerd aan de directeur/eigenaar van de bedrijven binnen de steekproef. Deze kon
vervolgens bepalen om zelf de online vragenlijst in te vullen of dit door een medewerker te
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laten doen. Om toegang te verkrijgen tot de vragenlijst heeft ieder aangeschreven bedrijf een
unieke inlogcode ontvangen. Met de inlogcode kon de vragenlijst één keer ingevuld worden.
Er is gekozen voor een online vragenlijst, omdat het afnemen van een vragenlijst op locatie of
via de telefoon om financiële en praktische redenen niet haalbaar was.
De uitnodigingsbrieven zijn verstuurd en ondertekend uit naam van Patricia M. Zorko,
politiechef Landelijke Eenheid / Aandachtsgebiedhouder digitalisering en cybercrime. De
inhoud van de brief is afgestemd met de communicatieafdeling van het Programma Aanpak
Cybercrime van de politie. De uitnodigingsbrieven zijn vervolgens verstuurd vanuit de
politieorganisatie; dus op politiebriefpapier en in politie-enveloppen. Daarvoor is gekozen,
omdat tijdens de pretest is gebleken dat het bij ondernemers vragen oproept als hen door een
kennisinstelling (NHL Hogeschool/Lectoraat Cybersafety) een brief wordt gestuurd met de
vraag om aan onderzoek deel te nemen.

Respons
De bruto steekproef bestond uit 8.000 bij de KvK als MKB geregistreerde bedrijven. Door
onjuiste adressering zijn niet alle 8.000 bedrijven bereikt. In totaal hebben maximaal19 7.925
bedrijven, na verzending van de oorspronkelijke uitnodigingsbrief (17 juni 2013) en een
verstuurde herinneringsbrief (2 juli 2013), de brief daadwerkelijk ontvangen (de netto
steekproef).
Om te zorgen voor een zo hoog mogelijke respons, zijn op basis van de pretest en
eerdere ervaringen met slachtofferonderzoek onder burgers, diverse respons verhogende
maatregelen getroffen:
- De uitnodigingsbrieven zijn verstuurd in politie-enveloppen en op politiebriefpapier. In de
meta-data van de eerste brief werd een, door de vorming van de nationale politie, ongeldig
politiewebadres vermeld. Deze onvolkomenheid is in de herinneringsbrief verholpen. De
herinneringsbrief werd in kleur, op kwaliteitspapier en met vermelding van het juiste
politiewebadres verzonden;
- In de brief is vermeld dat het voor het onderzoek ook van belang is dat bedrijven die geen
slachtoffer zijn geworden van cybercrime en/of de computer nauwelijks gebruiken toch de
vragenlijst invullen;

19

Er kunnen immers ook brieven naar een verkeerd adres zijn gestuurd, die door de persoon die daar post
ontvangt niet retour afzender worden gestuurd.
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- Omdat uit de pretest is gebleken dat argwanende ondernemers soms de (lokale) politie
bellen om de legitimiteit van het onderzoek te verifiëren, is Politie Nederland geïnformeerd
over het onderzoek: er heeft onder andere een melding op intranet gestaan;
- Er is een bericht op politie.nl geplaatst en de politie heeft over het onderzoek getwitterd.
De politieberichten zijn tevens overgenomen door andere websites, zoals security.nl;20
- De vragenlijst is gehost via een beveiligde verbinding.

Bedrijven konden zowel telefonisch als per mail contact opnemen met het onderzoeksteam als
zij vragen hadden over het onderzoek. Het onderzoeksteam ontving 27 e-mails en registreerde
meer dan 70 telefoongesprekken. Ondernemers namen vooral contact op om zich af te melden
voor het onderzoek (n=38). De voornaamste redenen daarvoor waren omdat het bedrijf geen
computer of internet gebruikt21, omdat de bedrijfsactiviteiten reeds beëindigd waren of in de
nabije toekomst zouden worden beëindigd of omdat werd getwijfeld aan de legitimiteit van
het onderzoek. Twijfel over de legitimiteit van het onderzoek vormde, na afmelding voor
deelname, de voornaamste reden om contact met het onderzoeksteam op te nemen (n=35).
Alerte ondernemers wilden in die gevallen verifiëren of wel sprake was van een legitiem
onderzoek. Voor een deel deden ondernemers dat omdat zij naar eigen zeggen per definitie
voorzichtig omgaan met verzoeken om bedrijfsinformatie af te staan. Deels is de argwaan ook
ontstaan doordat de eerste uitnodigingsbrief in zwart-wit op – volgens ondernemers –
goedkoop papier was afgedrukt en er, zoals reeds toegelicht, een ongeldig politiewebadres
werd vermeld.
Andere redenen voor ondernemers om over het onderzoek contact op te nemen met het
onderzoeksteam zijn uiteenlopend. Ondanks dat in de brief door middel van een toegelichte
afbeelding werd aangegeven dat de vragenlijst gevonden kon worden door in de adresbalk van
de webbrowser www.vragenlijstonderzoek.nl/mkb in te voeren, belden verscheidene
ondernemers omdat zij de site niet konden vinden. Veelal voerden deze ondernemers het
webadres in in de Google zoekbalk in plaats van de adresbalk. Daarnaast namen ondernemers
contact op omdat zij betwijfelden of zij tot de relevante doelgroep toebehoorden, niet wisten
of het verplicht was om mee te werken, de vragenlijst reeds hadden ingevuld maar per abuis
20

https://www.security.nl/posting/41541/Politie+start+onderzoek+naar+cybercrime+onder+MKB. Laatst
geraadpleegd op 22 augustus 2013.
21
In de inleiding is vermeld dat volgens het CBS alle bedrijven in Nederland toegang hebben tot internet. Uit
deze studie blijkt echter dat er wel degelijk MKB bedrijven bestaan die geen internet gebruiken. Niet alleen
vormde dat voor bedrijven aanleiding om zich af te melden voor het onderzoek; 16 bedrijven die wel met het
invullen van de vragenlijst zijn gestart hebben aangegeven geen gebruik te maken van internet en vielen derhalve
alsnog buiten de doelgroep van dit onderzoek.
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wel een herinneringsbrief hadden ontvangen, wilden weten hoe hun privacy gewaarborgd was
of omdat zij graag inzage willen hebben in de uitkomsten van het onderzoek.
Op vrijdag 19 juli is de dataverzameling beëindigd. Van de 1.606 bedrijven die zijn
gestart met het invullen van de vragenlijst hebben 1.481 de vragenlijst volledig ingevuld. Dat
betekent een bruto respons van 18,7 procent.22 De antwoorden van een deel van de 1.481
bedrijven die de vragenlijst hebben ingevuld zijn bij de bespreking van de analyseresultaten
echter noodgedwongen buiten beschouwing gelaten. 262 van deze bedrijven vielen niet onder
de in dit onderzoek gehanteerde definitie van MKB: 149 keer rapporteerden respondenten dat
de aangeschreven onderneming een eenmanszaak betrof en 113 keer was er sprake van een
bedrijf met 50 of meer medewerkers. Deze bevinding betekent dat de door de KvK
aangeleverde steekproef niet up-to-date was: het bestand bestond niet uitsluitend uit bedrijven
waarbinnen 2-50 personen werkzaam zijn. Daarnaast maakten 16 van de ondernemers die de
vragenlijst hebben ingevuld bedrijfsmatig geen gebruik van internet. In totaal hebben dus
1.203 respondenten een voor de analyses volledig bruikbare vragenlijst ingevuld. De
resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van deze 1.203 respondenten. Er is sprake van een
netto responspercentage van 15,2 procent23 (minimaal).24 De gemiddelde invultijd van de
vragenlijst bedroeg 10 minuten en 45 seconden.

3.1.4 De generaliseerbaarheid van bevindingen en data-analyse
Volgens de definitie van het MKB die in deze studie wordt gehanteerd, kende Nederland ten
tijde van het onderzoek in totaal 357.295 MKB bedrijven.25 In totaal vulden 1.203 bedrijven
die tot de doelgroep van het onderzoek behoren de online enquête volledig in. Dat betekent
dat met 99 procent zekerheid en een betrouwbaarheidsmarge van (naar boven afgerond) plus
of min 4 procent uitspraken kunnen worden gedaan over de populatie als geheel. Stel dus dat
uit onderhavig onderzoek blijkt dat 8 procent van de bedrijven slachtoffer is van hacken, dan

22

1.481 volledig ingevulde vragenlijsten van de 7.925 bedrijven die uiteindelijk een uitnodigingsbrief hebben
ontvangen.
23
Het responspercentage is – door het gebrek aan methodologische verantwoording – beperkt vergelijkbaar met
percentages uit eerder in het kader van deze studie bestudeerd onderzoek.
24
‘Minimaal’, want de bedrijven die niet tot de in dit onderzoek gehanteerde definitie van het MKB toebehoren
zijn weliswaar verwijderd uit de respons, maar kunnen we niet verwijderen uit de door de KvK aangeleverde
steekproef (het aangeleverde bestand bleek ‘vervuild’). Daardoor is het responspercentage berekend op basis van
een te grote steekproef en valt het responspercentage dus te laag uit.
25
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81589NED&LA=NL. Laatst
geraadpleegd op 24 december 2013.
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kan met een zekerheid van 99 procent worden geconcludeerd dat van alle MKB bedrijven (de
totale populatie) het aantal slachtoffers van hacken tussen 4 en 12 procent ligt.26
Naast het betrouwbaarheidsniveau van de netto respons is ook berekend in hoeverre de
grootte, uitgedrukt in aantal werknemers, van de MKB bedrijven die hebben deelgenomen aan
onderhavig onderzoek verschilt van de grootte van alle MKB bedrijven in Nederland. Tabel
3.3 laat zien hoe de bedrijfsgrootte, uitgedrukt in aantal werknemers, in Nederland verdeeld is
(zowel in absolute aantallen als percentages).
Tabel 3.3: Verdeling van bedrijfsgrootte, uitgedrukt in aantal werknemers, binnen het MKB
in Nederland (op basis van CBS cijfers, zie voetnoot 25)
Bedrijfsgrootte
2-4 werknemers
5-9 werknemers
10-19 werknemers
20-49 werknemers
Totaal MKB

Aantal in NL
242.480
63.975
31.685
19.155
357.295

Aandeel in %
67,9
17,9
8,9
5,4
100

Op basis van tabel 3.3 kan worden berekend hoe de bedrijfsgrootte in de netto steekproef
verdeeld zou moeten zijn. Als in Nederland 67,9 procent van de MKB bedrijven 2 tot en met
4 werknemers heeft, dan zouden 816 van de aan dit onderzoek deelnemende bedrijven in
theorie 2 tot en met 4 werknemers in dienst moeten hebben. Met een Chi-kwadraat toets is
geanalyseerd in hoeverre het verwachte aantal bedrijven per categorie verschilt van het aantal
aan het onderzoek deelnemende bedrijven per categorie (zie tabel 3.4).

Tabel 3.4: Een vergelijking tussen de verwachte bedrijfsgrootte op basis van CBS gegevens
en de daadwerkelijke grootte van de aan dit onderzoek deelnemende bedrijven
Bedrijfsgrootte
2-4 werknemers
5-9 werknemers
10-19 werknemers
20-49 werknemers
Totaal MKB

Verwacht aantal in netto
steekproef
816
215
107
64
1.203

26

Werkelijk aantal in netto
steekproef
561
315
192
135
1.203

Deze 4 procent is naar boven afgerond en geldt voor een populatieproportie van 50 procent (maximale
spreiding). Bij kleinere of grotere populatieproporties is de marge in werkelijkheid kleiner.
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De verdeling van bedrijven die hebben meegewerkt aan de vragenlijst wijkt significant af van
de verdeling in de totale populatie van MKB bedrijven in Nederland (p<0,01). Er is sprake
van een ondervertegenwoordiging van het MKB met 2-4 werknemers en een oververtegenwoordiging van de rest. Een verklaring voor het verschil in respons naar bedrijfsgrootte is niet
voorhanden.
Het verschil betekent dat ons onderzoek niet representatief is voor het MKB in
Nederland voor wat betreft bedrijfsgrootte. Bij de interpretatie van de uitkomsten moet er dus
rekening mee worden gehouden dat de grotere MKB bedrijven oververtegenwoordigd zijn en
de bevindingen dus niet als vanzelf van toepassing zijn op de groep kleine MKB bedrijven. In
hoeverre ons onderzoek representatief is gezien andere bedrijfskenmerken (zoals branche,
omzet, geografische ligging) is niet nagegaan.
Uit eerder onderzoek is bekend dat het versturen van uitnodigingen voor onderzoek uit
naam van de politie (op politiebriefpapier en in politie-enveloppen) het responspercentage
verhoogt ten opzichte van een vanuit een onderzoeksinstituut verstuurde uitnodiging
(Domenie, Leukfeldt & Stol, 2011). Uit dat onderzoek is tevens gebleken dat niet alleen het
responspercentage, maar ook het slachtofferpercentage groter is als wordt gewerkt met
politie-uitnodigingen.27 Dat betekent dat ook de getroffen respons-verhogende maatregelen er
mogelijkerwijs toe hebben geleid dat sprake is van een selectieve respons: slachtoffers van
cybercrime reageren wellicht vaker op een politie-uitnodiging.
Ook

respondentkenmerken

zijn

mogelijk

van

invloed

op

het

slachtofferschapspercentage. In dat kader is in deze studie achterhaald welke functie de
respondent heeft binnen het bedrijf en in welke mate respondenten zich bezighouden met de
bedrijfsmatige veiligheid van ICT. Daaruit blijkt dat 79 procent van de respondenten eigenaar
is van het aan het onderzoek deelnemende bedrijf. De overige 21 procent is medewerker
binnen het MKB. Daarnaast houdt 72,9 procent van de respondenten zich bezig met de
veiligheid van ICT binnen de organisatie. De functie van de respondent of de mate waarin de
respondent zich bezighoudt met de veiligheid van ICT binnen het bedrijf is niet van invloed
op het in het resultatenhoofdstuk gepresenteerde slachtofferschapspercentage.

27

Domenie e.a. (2013) vonden voor financiële en interpersoonlijke cybercrimes samen: 6,7 procent
slachtofferschap met een politie-uitnodiging (n=358) en 2,3 procent slachtofferschap met een uitnodiging vanuit
NHL Hogeschool (n=175). Het verschil tussen die twee percentages is significant (Z-score voor proporties,
p<0,05). Het verschil is niet alleen significant maar ook relevant: met de politie-uitnodiging vonden Domenie
e.a. dus een bijna drie maal zo hoog slachtofferpercentage als met de NHL-uitnodiging. We weten niet welke
van de twee percentages de werkelijkheid het beste weergeeft.
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Data analyse
De analyses zijn uitgevoerd met het statistische softwarepakket SPSS. Naast standaard
statistische analyses, zoals frequentie-analyses, zijn ook verdiepende analyses uitgevoerd,
bijvoorbeeld om verschillen te duiden of verbanden aan te geven. Daarvoor is, tenzij anders is
aangegeven, de Chi-kwadraat toets gebruikt. Als sprake is van significante verschillen, dan
wordt dat in de tabellen aangeduid met een of twee asterisken (p<0,05=*, p<0,01=**). Een
asterisk betekent dat met 95 procent zekerheid is vastgesteld dat sprake is van een significant
verschil. Twee asterisken duidt aan dat het gevonden verschil met 99 procent zekerheid is
vastgesteld. Wanneer het verschil of verband niet significant is of de toets niet leidt tot
betrouwbare resultaten, bijvoorbeeld omdat het aantal respondenten te klein is, dan zijn de
resultaten buiten beschouwing gelaten.

3.2 Methodische verantwoording ZZP
In deze paragraaf staat de verantwoording van het onderzoek onder ZZP’ers centraal. Er is
achtereenvolgens beschreven hoe deskresearch, interviews en online vragenlijsten bij hebben
gedragen aan de totstandkoming van de onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt stilgestaan bij
de generaliseerbaarheid van de bevindingen en de aan het onderzoek ten grondslag liggende
data-analyse.

3.2.1 Deskresearch
In 2013 werd onderzoek uitgevoerd naar slachtofferschap van cybercrime onder het
Nederlandse MKB. Voor dat onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld (zie paragraaf 3.1.3) die
als uitgangspunt is genomen voor de enquête die is afgenomen onder ZZP’ers. Desalniettemin
is ten behoeve van de vragenlijstontwikkeling opnieuw een media-analyse uitgevoerd en een
literatuurstudie verricht.
Daarnaast is (wetenschappelijke) literatuur gezocht en gebruikt om inzicht te bieden in
de aard en omvang van en risicofactoren voor slachtofferschap van cybercrime onder
zelfstandig ondernemers (zonder personeel). De literatuurstudie had daarmee tot doel om bij
te dragen aan de interpretatie van de kwantitatieve resultaten die het vragenlijstonderzoek (zie
paragraaf 3.2.3) heeft opgeleverd.
Hierna wordt de wijze waarop het deskresearch is uitgevoerd verantwoord.
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Media analyse
Er is in Lexis Nexis gezocht naar nieuwsartikelen over ZZP en cybercrime. Het doel daarvan
was om ‘leads’ naar mogelijk relevante onderzoekspublicaties en/of instanties te vergaren, die
konden bijdragen aan de ontwikkeling van de af te nemen vragenlijst onder ZZP’ers. Het
aantal hits op opzichzelfstaande zoektermen als cybercrime, ZZP of zelfstandigen zonder
personeel is te groot en bevat te veel irrelevante publicaties. Er is daarom met een combinatie
van zoektermen gezocht. Gehanteerde (gecombineerde) zoektermen zijn onder andere:
cybercrime, cybercriminaliteit, ZZP, zelfstandigen zonder personeel, cybercriminaliteit,
bedrijven en (zelfstandig) ondernemer(s). Afhankelijk van de gehanteerde (combinatie van)
zoektermen werden tussen de 0 en 483 artikelen gevonden. De gecombineerde zoekterm
‘cybercriminaliteit’ AND ‘bedrijven’ leverde het grootste aantal (n=483) hits op. Vervolgens
is een selectie aangebracht van artikelen die in landelijke nieuwsbladen zijn verschenen. Het
aantal hits dat de zoekterm ‘cybercriminaliteit’ AND ‘bedrijven’ opleverde, verkleinde
daardoor naar 188 hits (26 maart 2014). Die 188 hits zijn gescreend op titel. Alle artikelen
waarvan de titel een bewering doet over (de aard en omvang van) cybercrime onder bedrijven
zijn vervolgens gelezen.
In totaal hebben 19 artikelen ‘leads’ opgeleverd naar mogelijk relevante onderzoeken
of instanties die ten behoeve van vragenlijstontwikkeling kunnen worden geraadpleegd.
Dankzij de verwijzingen in de nieuwsartikelen zijn verschillende potentieel bruikbare
publicaties gedownload. Het betreft bijvoorbeeld publicaties van het Nationaal Cyber Security
Centrum (NCSC), zoals de Nationale Cyber Security Strategie 2.0 en trendrapportages,
onderzoeksrapporten van grote consultancy- en adviesorganisaties als KPMG en Ernst en
Young, zoals de ICT Barometer, en trendrapporten van bedrijven die beveiligingssoftware
ontwikkelen, zoals Symantec en Kaspersky Lab. In de verantwoording van de
vragenlijstontwikkeling (paragraaf 3.2.3) wordt een overzicht gepresenteerd van de studies
die uiteindelijk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de vragenlijst.
Naast verwijzingen naar potentieel bruikbare rapporten, werd in de nieuwsartikelen
ook regelmatig verwezen naar professionals die kleine ondernemers vertegenwoordigen en/of
kennis hebben van de cyberproblematiek onder deze doelgroep. Met het oog op de
vragenlijstontwikkeling bestond het voornemen om (een selectie van) dergelijke professionals
te interviewen. De media-analyse heeft aldus bijgedragen aan het in kaart brengen van de te
interviewen belangenvertegenwoordigers/experts. In paragraaf 3.2.2 is de organisatie en
afname van deze verkennende interviews verantwoord.
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Literatuurstudie
Voor de interpretatie van de kwantitatieve resultaten uit het onderzoek naar slachtofferschap
van cybercriminaliteit onder het Nederlandse MKB is in 2013 literatuuronderzoek verricht.
De voornaamste conclusie van de destijds uitgevoerde zoektocht naar literatuur was dat de
wetenschappelijke waarde van de gevonden literatuur klein is en dat de studies beperkt
bruikbaar zijn (zie paragraaf 3.1.1). Hoewel de studies gingen over cybercrime, betrof het
zelden een – volgens wetenschappelijke normen verantwoord – onderzoek naar de aard en
omvang daarvan onder soortgelijke bedrijven als in ons onderzoek. Desalniettemin werden 26
publicaties verzameld die, ten behoeve van vragenlijstontwikkeling, ook voor het onderzoek
onder ZZP’ers zijn geraadpleegd. Daarnaast is in het kader van deze studie in maart 2014
opnieuw gezocht naar (wetenschappelijke) literatuur over cybercrime in relatie tot bedrijven
en/of ZZP.
In de databank van BoomLemma tijdschriften kan in de inhoudelijk meest relevante
Nederlandstalige tijdschriften28 worden gezocht naar (wetenschappelijke) artikelen over
cybercrime (al dan niet in relatie tot het bedrijfsleven). De volgende (gecombineerde)
zoektermen zijn (onder andere) gebruikt om in deze databank te zoeken naar relevante
publicaties: zelfstandigen zonder personeel (en het acroniem), kleine ondernemer(s),
cybercrime, cyber en bedrijf. Hoewel er wel artikelen over cybercrime zijn gevonden, zijn in
deze Nederlandstalige tijdschriften geen relevante publicaties gevonden over cybercrime in
relatie tot bedrijven en/of ZZP.
Daarnaast is van diverse internationale databanken, waarin tegelijkertijd binnen
verschillende wetenschappelijke tijdschriften kan worden gezocht, gebruik gemaakt om
literatuur te zoeken. Databanken waarin is gezocht zijn EBSCO Host, IEEE Xplore, IBSS,
ScienceDirect, SAGE Journals, Springer Link, Taylor & Francis en Wiley E-Journals. Er is in
eerste instantie gezocht op de term cybercrime. Dat leverde, afhankelijk van de databank,
duizenden hits op. In een aantal databanken, zoals ScienceDirect, is daarom gebruik gemaakt
van gecombineerde zoektermen, zoals cybercrime AND business of cybercrime AND selfemployed. Vervolgens zijn de titels van de gevonden publicaties gescand en zijn mogelijk
relevante artikelen, waarin beweringen worden gedaan over (de aard en omvang van)
cybercrime onder bedrijven, gefilterd.
Ook is gebruik gemaakt van Google (Scholar) om relevante publicaties te vinden.
Verschillende (eerder genoemde) zoektermen zijn daarvoor, al dan niet in combinatie met

28

Te weten: Justitiële verkenningen, Sociologie, Tijdschrift voor Criminologie en Tijdschrift voor Veiligheid.
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elkaar,

gebruikt. Omdat deze zoekmethode zich in mindere mate beperkt tot

wetenschappelijke publicaties, levert zoeken via Google (Scholar) publicaties op die
uiteenlopend zijn van aard. Er worden bijvoorbeeld ook (online) nieuwsartikelen gevonden
met daarin verwijzingen naar publicaties over cybercrime in relatie tot het bedrijfsleven. Mits
potentieel relevant zijn daarin genoemde publicaties ook verzameld.
De literatuurstudie resulteerde in circa 30 publicaties. Geen daarvan had betrekking op
ZZP. Desalniettemin kunnen zowel de in de publicaties gepresenteerde resultaten als de aan
de studies ten grondslag liggende onderzoeksinstrumenten, zoals vragenlijsten die onder
(grotere) bedrijven zijn afgenomen, wel bijdragen aan de ontwikkeling van de vragenlijst voor
ZZP’ers. De vergaarde publicaties zijn aldus met dat doel geraadpleegd.
Naast literatuuronderzoek naar studies over de aard en omvang van cybercrime onder
bedrijven, is in voornoemde (internationale) wetenschappelijke databanken ook gezocht naar
(gevalideerde)

instrumenten

om

computervaardigheden,

online

risicobewustzijn

en

zelfcontrole te meten (zie deelvragen, tabel 2.4). Om een gevalideerd instrument voor het
meten van computervaardigheden te vinden is, al dan niet in combinatie, gebruik gemaakt van
zoektermen als: meten (van) computervaardigheden, (measuring) computerskills, computer
self efficacy en self assessment. Instrumenten om (online) risicobewustzijn te meten zijn
gezocht op basis van (gecombineerde) trefwoorden zoals: (online) risicobewustzijn en (risk)
awareness. Naar een gevalideerd instrument om zelfcontrole te meten is gezocht op basis van
zoektermen als: (het meten van) zelfcontrole, (measuring) self control en self control scale.
Omdat vraagconstructen in (wetenschappelijke) artikelen vaak gebaseerd zijn op eerder
onderzoek, is daarnaast gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode om andere relevante
publicaties te vinden.
De mate waarin het geheel aan verzamelde publicaties daadwerkelijk heeft
bijgedragen aan de vragenlijstontwikkeling, wordt verantwoord in paragraaf 3.2.3.

Ook voor de interpretatie van de kwantitatieve resultaten is gebruik gemaakt van
(wetenschappelijke) literatuur. Tijdens het MKB-onderzoek werd er, bij gebrek aan MKB
specifieke literatuur, voor gekozen om de onderzoeksresultaten (voor zover mogelijk) te
duiden op basis van beperkt vergelijkbare en beperkt methodologisch verantwoorde studies
over cybercrime in het bedrijfsleven. Omdat daarmee reeds een beeld is geschetst van
cybercrime in het bedrijfsleven, is – met het oog op de doorlooptijd van het onderzoekstraject
– een dergelijke tijdrovende en inhoudelijk beperkt relevante literatuurstudie achterwege
gelaten tijdens het ZZP-onderzoek. Er is besloten om voor de interpretatie van de
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onderzoeksresultaten zoveel mogelijk gebruik te maken van publicaties die specifiek
betrekking hebben op ZZP en cybercrime.
De eerder uitgevoerde zoekslagen wezen uit dat er weinig tot geen (methodologische
verantwoorde) literatuur over cybercrime bij kleine bedrijven en/of ZZP’ers voorhanden is.
Echter, deze literatuurstudies (MKB-onderzoek, vragenlijstontwikkeling ZZP) werden in
2013 en aan het begin van 2014 uitgevoerd. Aangezien de analyse van de kwantitatieve
resultaten uit het online vragenlijstonderzoek voor ZZP in het najaar van 2014 werd afgerond
bestond dus de mogelijkheid dat er nieuwe relevante publicaties zouden zijn verschenen.
Daarom is begin 2015 opnieuw gezocht naar ZZP specifieke literatuur. Met behulp van de
(gecombineerde)

zoektermen:

‘self-employed,

entrepreneur,

cybercrime’

en

diens

Nederlandse equivalenten zijn Google (Scholar), de online databank van BoomLemma
Tijdschriften en de eerder genoemde internationale databanken nogmaals doorzocht.
De (Nederlandse) Google zoekslag leidde veelal naar websites waarop een melding
over onderhavig onderzoek werd gedaan. Daarnaast zijn er websites gevonden met
‘beveiligingsadviezen’ en/of enkele websites van verzekeraars, waarop wordt uitgelegd dat
ondernemers zich tegen cybercrime kunnen verzekeren. Op enkele sites zijn (niet
wetenschappelijke en doorgaans niet methodologisch verantwoorde) artikelen gevonden met
feiten en cijfers over cybercrime. Daarnaast is er, zoals eerder geconstateerd, een grote
hoeveelheid (wetenschappelijke) publicaties over cybercrime voorhanden. Geen van de via
Google (Scholar) gevonden publicaties heeft echter specifiek betrekking op cybercrime onder
ZZP’ers. Hetzelfde geldt voor de databank van BoomLemma. Hoewel daarin diverse artikelen
over cybercrime zijn gevonden, zijn in relevante Nederlandstalige wetenschappelijke
tijdschriften nog steeds geen publicaties over cybercrime in relatie tot ZZP gepubliceerd.
De zoekslag in internationale wetenschappelijke journals heeft geleid tot meer dan 500
‘hits’. Alle titels en, indien de titel daartoe aanleiding bood, een deel van de abstracts van de
gevonden publicaties zijn bekeken. Opnieuw geldt dat geen van de publicaties specifiek
betrekking heeft op cybercrime onder ZZP’ers.
Kortom, er zijn voor zover bij het onderzoeksteam bekend geen publicaties
voorhanden over cybercrime bij ZZP’ers. Die bevinding is niet nieuw: ook andere
onderzoekers stellen vast dat er vooralsnog een gebrek aan kennis bestaat over cybercrime
onder ondernemers. Zij doen dan ook de suggestie om toekomstig cybercrimeonderzoek daar
op te richten (Hernandez-Castro & Boiten, 2014; McGuire & Boiten, 2013; Schaper &
Weber, 2012). Enerzijds bevestigt deze bevinding de noodzaak tot onderhavig onderzoek.
Anderzijds bemoeilijkt het de mogelijkheid om onze bevindingen in perspectief plaatsen. Om
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daartoe toch een poging te doen is uiteindelijk met name gebruik gemaakt van (internationale)
literatuur over de aard en omvang van slachtofferschap onder burgers. ZZP’ers zijn immers
individuen waarbij privé en zakelijk ICT gebruik door elkaar lopen (zie ook paragraaf 5.1.1
en 3.2.3). Zowel Nederlands als Internationaal (Engelstalig) slachtofferonderzoek is, waar
mogelijk, gebruikt. Deze publicaties zijn, voor zover nog niet gevonden op basis van de
hiervoor beschreven zoekslagen, niet verzameld op basis van een zoekslag via een
(academische) databank, omdat de onderzoekers het bestaan van dergelijk onderzoek reeds
(grotendeels)

kennen

en

de

rapporten

derhalve

gericht

hebben

opgezocht.

De

sneeuwbalmethode is vervolgens gehanteerd om relevante aanpalende publicaties te
verzamelen. Ook is uiteindelijk, voor zover relevant, gebruik gemaakt van de toch al
verzamelde

(onderzoeks)publicaties

die

weliswaar

niet

specifiek

ingaan

op

de

cyberproblematiek bij ZZP’ers, maar wel van toepassing zijn op bedrijven.

3.2.2 Interviews
In het kader van deze studie zijn op twee momenten interviews afgenomen. In de
voorbereidende fase van het onderzoek zijn verkennende interviews gehouden met
professionals van ZZP-belangenorganisaties. Na de kwantitatieve dataverzameling zijn – om
de kwantitatieve resultaten te duiden – interviews afgenomen met ZZP’ers. Hierna wordt per
type interview de daartoe gehanteerde werkwijze verantwoord.

Verkennende interviews (n=3)
De verkennende interviews hadden primair tot doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van
de online vragenlijst. Daartoe is getracht inzicht te bieden in de kennisbehoefte en
onderzoekswensen van organisaties die de belangen van ZZP’ers behartigen. Daarnaast is met
het oog op de vragenlijstontwikkeling beoogd om, zowel op basis van geluiden uit de
beroepspraktijk als op basis van de kennis van experts, ontwikkelingen in cybercrime onder
ZZP’ers in kaart te brengen. Tot slot zijn de interviews gebruikt om bekendheid te geven aan
en draagvlak te creëren voor onderhavige studie.
Op basis van de media-analyse (zie paragraaf 3.2.1) werd vastgesteld welke
(medewerkers van) organisaties middels een interview konden bijdragen aan voornoemde
interviewdoelstellingen. Hierna volgt daarvan een overzicht:
-

Stichting ZZP Nederland is de grootste belangenbehartiger voor ZZP’ers in Nederland. De
stichting onderhoudt nauwe contacten met ZZP’ers en is derhalve op de hoogte van
ontwikkelingen binnen de beroepsgroep;
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-

Uit de media-analyse bleek dat de Kamer van Koophandel (KvK) in 2012/2013
voorlichtingsbijeenkomsten over cybercrime organiseerde voor ondernemers. De
praktijksignalen die de KvK tijdens die bijeenkomsten te horen kreeg, bieden
mogelijkerwijs zicht op ontwikkelingen in cybercrime onder ondernemers. Daarnaast
behartigt ook de KvK (deels) de belangen van ZZP’ers;

-

In de nieuwsberichten werd herhaaldelijk gesproken over ‘de hulpknop cybercrime’ en de
‘stopcybercrime.nu’ campagne. Die initiatieven zijn bedoeld om ondernemers bewust te
maken van cybercrime. De ‘MKB servicedesk’ ontwikkelde de campagne(s) in
samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De ‘MKB servicedesk’ is een
online platform (www.mkbservicedesk.nl) waarop ondernemers antwoord proberen te
geven op ondernemersvragen. MKB servicedesk signaleert dat er behoefte bestaat aan een
soortgelijke servicedesk voor ZZP’ers, en heeft ook de ZZP servicedesk opgezet. Kortom,
MKB servicedesk ontplooit verschillende initiatieven op het gebied van (bewustwording
over) cybercrime, registreert meldingen van cybercrime onder ondernemers en behartigt
diens belangen;

-

Uit de media-analyse is gebleken dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV) onder 8.500 kleine ondernemers onderzoek heeft verricht naar
cybercrime. Vanwege de kennis die het CCV met dat onderzoek heeft opgedaan en
vanwege de rol van het CCV in het voorlichten van ondernemers, is het CCV benaderd
voor een interview;

-

In nieuwsberichten werd gesproken over het ‘actieplan criminaliteit tegen bedrijfsleven’
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit dat actieplan blijkt dat het Nationaal
Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) zich onder andere bezighoudt met de bestrijding
van cybercrime onder kleine bedrijven. Om die reden is ook contact opgenomen met het
NPC.

In totaal is met drie van de vijf beoogde interviewrespondenten een telefonisch interview
afgenomen. Er is gesproken met vertegenwoordigers van Stichting ZZP Nederland en de
MKB/ZZP servicedesk en er is een interview afgenomen met een adviseur veilig ondernemen
van de KvK. Het CCV is vier keer benaderd voor een interview. Nadat het eerste verzoek per
mail niet tot een reactie leidde (1), is gebeld met het secretariaat van de organisatie (2).
Vervolgens is het verzoek nogmaals (gericht) per mail uitgezet binnen de organisatie (3),
maar wederom bleef reactie uit. Er is daarna nog een laatste herinneringsmail gestuurd, maar
ook daarop werd niet gereageerd. Binnen het tijdsbestek waarin de verkennende interviews
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uitgevoerd moesten worden, was het daardoor niet mogelijk het CCV te interviewen.29 Van
het NPC is op internet geen rechtstreeks emailadres gevonden. Daarom is telefonisch contact
opgenomen. Het telefoongesprek leverde een rechtstreeks emailadres op van een medewerker
van het ministerie van Veiligheid en Justitie die zich bezighoudt met cybercrime. Deze
medewerker is twee keer gemaild met het verzoek tot een interview. Anderhalve maand na het
eerste interviewverzoek, toen de vragenlijstafname al in volle gang was, volgde de reactie dat
men alsnog bereid was tot het afgeven van een interview. Aangezien de verkennende
interviews werden afgenomen ten behoeve van de vragenlijstontwikkeling, is aangegeven dat
een verkennend interview geen meerwaarde meer had, maar dat er opnieuw een
interviewverzoek zou volgen als de resultaten daartoe aanleiding zouden geven.
De interviews kenden een semi-gestructureerd karakter. Er is gebruik gemaakt van een
generiek interviewprotocol (zie bijlage G) waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:
-

de wijze waarop ZZP’ers in een vragenlijst aangesproken dienen te worden (als privé
persoon en/of als ondernemer);

-

de internetactiviteiten van ZZP’ers;

-

het online risicobewustzijn van ZZP’ers en de mate waarin zij beschermende maatregelen
treffen;

-

slachtofferschap van (vormen van) cybercrime en de daarop volgende acties van ZZP’ers;

-

de kennisbehoefte van belangenorganisaties;

-

tips voor het verhogen van de respons en het geven van bekendheid aan het onderzoek via
belangenorganisaties.

De interviews zijn afgenomen in het voorjaar van 2014 en duurden elk ongeveer een uur.
Diepte interviews (n=31)
De online vragenlijst is uiteindelijk ingevuld door 1.622 ZZP’ers (zie paragraaf 3.2.3 en
3.2.4). Aan het einde van de vragenlijst is respondenten gevraagd naar hun bereidheid om mee
te werken aan een diepte interview naar aanleiding van de vragenlijstresultaten. 11 procent
van de respondenten heeft aangegeven bereid te zijn om mee te werken aan een diepte
interview (n=179). Conform de daarover met de opdrachtgever gemaakte afspraken is
geprobeerd om 30 diepte interviews af te nemen: 20 met slachtoffers en 10 met ZZP’ers die
geen slachtoffer zijn geworden van cybercrime.

29

Ook het hiervoor genoemde onderzoek is niet gevonden en kon (ook op een later moment) niet door CCV
medewerkers worden verstrekt. De onderzoekers zijn daarvoor doorverwezen naar MKB Nederland.
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Op basis van de door respondenten gegeven antwoorden op de vragenlijst is
vastgesteld in hoeverre potentiële interviewrespondenten slachtoffer zijn geweest van
cybercrime. 65,9 procent (n=118) van de ZZP’ers die mee wilden werken aan een interview
zijn geen slachtoffer geweest van cybercrime, de overige 34,1 procent (n=61) werd wel
slachtoffer. Omdat de verwachting was dat sprake zou zijn van non-respons bij de afname van
de diepte interviews, zijn in totaal 75 potentiële interviewrespondenten geselecteerd om te
benaderen voor een diepte interview. Het betrof 50 slachtoffers en 25 niet-slachtoffers. Als 40
procent van zowel de groep niet-slachtoffers als de groep slachtoffers wordt bereikt en nog
steeds bereid is om deel te nemen aan een interview, zouden op deze wijze de beoogde 20
slachtofferinterviews en 10 interviews met niet-slachtoffers kunnen worden afgenomen.30
Uit de groep van in totaal 118 potentiële interviewrespondenten die volgens de
vragenlijstresultaten geen slachtoffer werden van cybercrime zijn aselect 25 ZZP’ers
geselecteerd om te benaderen voor een diepte interview. Voor de interviews met slachtoffers
zijn (met name) respondenten geselecteerd die volgens de vragenlijstresultaten slachtoffer
werden van de meest voorkomende vormen van cybercrime. De meest voorkomende
cybercrimevormen zijn (zie paragraaf 5.3): malware, e-fraude, phishing, hacken, skimmen
van de betaalpas en DoS-aanvallen. Tabel 3.5 laat per veelvoorkomende cybercrimevorm zien
in hoeverre respondenten aangaven bereid te zijn om aan een interview mee te werken.

Tabel 3.5: De mate waarin slachtoffers van de meest voorkomende vormen van cybercrime
bereid zijn om deel te nemen aan een diepte interview
Cybercrime
Malware
E-fraude
Phishing
Hacken
Skimmen betaalpas
DoS-aanval
Totaal

Aantal potentiële interviewrespondenten
28
15
13
8
11
7
82

Aandeel in %
34
18
16
10
13
9
100

Er is geprobeerd om de 50 voor diepte-interviews te benaderen slachtoffers te selecteren
volgens dezelfde, op vijftallen afgeronde31 verhouding: dat betekent dat idealiter 15
30

Immers: als 40 procent van de in totaal 50 voor een interview te benaderen slachtoffers wordt bereikt, dan
betekent dat 20 slachtofferinterviews. En als 40 procent van de in totaal 25 voor een interview te benaderen nietslachtoffers wordt bereikt, betekent dat 10 interviews.
31
De keuze om af te ronden op vijftallen is een pragmatische. De interviews zijn afgenomen door vijf studentassistenten. Aan iedere student assistent is een op gelijke wijze verdeelde batch met te benaderen respondenten
verschaft. Op vijftallen afgeronde aantallen zijn deelbaar door vijf: iedere student assistent kreeg zodoende
bijvoorbeeld de beschikking over gegevens van 3 malware slachtoffers (3 malware slachtoffers * 5 student
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slachtoffers van malware, 10 slachtoffers van e-fraude, 10 slachtoffers van phishing en 5
slachtoffers van zowel hacken, skimmen als DoS-aanvallen zouden zijn geselecteerd.

Tabel 3.6: De beoogde verdeling van het aantal geselecteerde respondenten per cybercrime
Cybercrime

Slachtofferschap
in procenten

Malware
E-fraude
Phishing
Hacken
Skimmen betaalpas
DoS-aanval
Totaal

34
18
16
10
13
9
100

Aantal te selecteren
interviewrespondenten per
cybercrimevorm32
17
9
8
5
6,5
4,5
50

Aantal te selecteren
respondenten,
afgerond op vijftal
15
10
10
5
5
5
50

Echter, zoals te zien is in tabel 3.5 loopt het totaal aantal potentiële interviewrespondenten op
tot 82, terwijl slechts 61 slachtoffers aan hebben gegeven bereid te zijn om deel te nemen aan
een diepte interview. De verklaring daarvoor is dat sommige respondenten slachtoffer zijn
geworden van meerdere (veelvoorkomende) cybercrimevormen. Daardoor is het niet mogelijk
gebleken om voor iedere cybercrimevorm voldoende unieke slachtoffers te selecteren voor
interviews. Er waren zes in plaats van de beoogde tien unieke phishing slachtoffers en vier in
plaats van de beoogde vijf DoS slachtoffers beschikbaar voor een interview. Het tekort aan
potentiële interviewrespondenten is aangevuld met ZZP’ers die hebben aangegeven bereid te
zijn om deel te nemen aan een interview en slachtoffer zijn geworden van een andere dan een
van de zes meest voorkomende cybercrimevormen.
Er is voor gekozen om (met name) slachtoffers van de meest voorkomende
cybercrimevormen te selecteren voor de slachtofferinterviews, omdat daarnaar ook in de
kwantitatieve resultaten de meeste aandacht naar uit gaat. Om de kwantitatieve resultaten te
duiden is dus juist van die cybercrimevormen van belang om over verdiepende informatie te
beschikken. Bovendien sluit deze werkwijze aan op de werkwijze die is gehanteerd in het
onderzoek onder het Nederlandse MKB.
De interviews zijn in november en december van 2014 afgenomen door vijf
vierdejaars HBO-studenten die tijdens hun opleidingen reeds interviewervaring hadden
opgedaan. Er is gebruik gemaakt van een vooraf door de onderzoekers en op basis van de

assistenten, is 15 malware slachtoffers totaal) en 2 slachtoffers van e-fraude (2 e-fraude slachtoffers * 5 student
assistenten is 10 e-fraude slachtoffers totaal).
32
De in deze kolom opgenomen aantallen zijn tot stand gekomen door de volgende rekenformule te hanteren:
slachtofferschap in procenten / 100 * 50 (het totaal aantal voor diepte interviews te benaderen slachtoffers).
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kwantitatieve analyseresultaten opgesteld interviewprotocol (zie bijlage H). Om de kwaliteit
van de interviewresultaten te bevorderen heeft daarnaast voorafgaand aan de interviewafname
een bijeenkomst plaatsgevonden waarin de opzet en resultaten van het onderzoek tot dan toe
alsook het interviewprotocol en de te hanteren interviewwerkwijze zijn besproken met de
studenten.
67 van de in totaal 75 voor interviews geselecteerde ZZP’ers zijn benaderd met de
vraag of zij (nog steeds) bereid waren om mee te werken aan een telefonisch diepte
interview.33 Er is sprake van non-respons: 22 respondenten zijn ondanks herhaaldelijke
belpogingen (maximaal 5) niet bereikt. Daarnaast gaven 14 respondenten, terwijl zij tijdens
het invullen van de vragenlijst aangaven daar wel toe bereid te zijn, alsnog aan niet mee te
willen werken aan een telefonisch interview. De voornaamste redenen om af te zien van
deelname zijn:
-

Geen tijd (n=6)

-

Herinnert zich het onderzoek niet (n=3)

-

Anders/geen specifieke reden (n=3)34

-

Geen zin (n=2)

Uiteindelijk zijn 31 telefonische diepte interviews afgenomen met ZZP’ers. Afgaand op de
vragenlijstantwoorden van de geïnterviewde respondenten, zouden er 27 interviews met
slachtoffers en 4 interviews met niet-slachtoffers moeten zijn afgenomen. Tijdens de
interviews is – om ethische redenen en omdat de respondent zelf mocht kiezen over welk
(eventuele) incident hij wilde spreken – niet aan de respondenten meegedeeld van welke
cybercrimevorm zij volgens hun antwoorden op het vragenlijstonderzoek slachtoffer zijn
geweest. Volgens de interviewresultaten zijn in totaal 8 interviews met slachtoffers en 23
interviews met niet-slachtoffers afgenomen. Er is dus discrepantie ontstaan tussen het
verwachte aantal geïnterviewde slachtoffers en niet-slachtoffers en het daadwerkelijke aantal
geïnterviewde (niet-)slachtoffers. Een verklaring voor deze discrepantie is dat sommige
respondenten cybercrimepogingen in het vragenlijstonderzoek toch hebben gerapporteerd als
slachtofferschap. Daarnaast herinneren sommige respondenten zich wellicht niet meer dat zij
slachtoffer zijn geweest.
33

We zouden deze interviews liever face-to-face afnemen maar kozen voor telefonisch om de tijdsinvestering
van onderzoeker en ZZP’er laag te houden.
34
Er werd eenmaal verzocht om terug te bellen. Binnen het tijdsbestek waarin de diepte interviews zijn
afgenomen is de respondent niet nogmaals op een gelegen moment bereikt. Er werd eenmaal verzocht om de
vragen te mailen en er werd eenmaal geen specifieke reden gegeven.
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In tabel 3.7 is weergegeven van wat voor soort bedrijven de geïnterviewde ZZP’ers eigenaar
zijn. Daarbij is tevens in de tabel opgenomen of de ZZP’ers tijdens de interviews hebben
aangegeven dat zij slachtoffer zijn geweest van cybercrime en zo ja van welke
cybercrimevorm.
Tabel 3.7: Geïnterviewde ZZP’ers
Bedrijf
Administratiekantoor
ICT-bedrijf
Rijschool
Aanleg en onderhoud van tuinen
Bouwkundig adviesbureau
Woningverhuur
Boekbindster voor miniatuurboeken
Webwinkel en oppasdienst dieren
Freelance journalist
Adviesbedrijf
Rijschool
IT-bedrijf
Softwareontwikkeling
Klusbedrijf
Zorg
Fotostudio
Advies/ontwerpbureau
Coaching
Verkoop edelstenen en mineralen
Verkoop lego
Administratiekantoor
Administratie en consultancy
Journalist, tekstschrijver en uitgever
Fotograaf
Bedrijf gespecialiseerd in geluid
Massagepraktijk
Ontwerpbureau en systeembeheer
Schoonmaak en administratie
Adviesbureau
Vertaalbureau
Webwinkel in huidverzorgingsproducten, coach
en communicatiemedewerker

Slachtofferschap
Acquisitiefraude
Identiteitsmisbruik
Malware
Malware
Malware
Malware
Malware
Skimming
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer
Geen slachtoffer

In hoofdstuk 5 worden de resultaten die betrekking hebben op de aard en omvang van
cybercrime onder ZZP’ers besproken. In dat hoofdstuk zijn op verschillende plaatsen, ter
verdieping van de vragenlijstresultaten, voorbeelden uit interviews beschreven. In de
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voorbeelden worden namen genoemd. Die zijn omwille van de anonimiteit van de
respondenten, fictief.

3.2.3 Online vragenlijstontwikkeling
In deze paragraaf is de afname van de online vragenlijst onder ZZP’ers verantwoord. Er wordt
beschreven hoe de vragenlijst is ontwikkeld. Daarbij wordt de inhoud van de vragenlijst
toegelicht.
Bestaande vragenlijsten als basis
In 2011 werd onderzoek verricht naar slachtofferschap van cybercrime onder de Nederlandse
burgers (Domenie e.a., 2013) en in 2013 naar slachtofferschap van cybercrime onder het
Nederlandse MKB. ZZP’ers zijn te benaderen als burgers in de zin dat zij individuen zijn die
slachtoffer kunnen worden van cybercrime. ZZP’ers zijn echter ook te benaderen als MKB
bedrijven in de zin dat zij niet alleen privé maar ook zakelijk aanwezig zijn in de digitale
wereld. De onderzoeksvragen die in deze studie centraal staan vormden uiteraard het
uitgangspunt voor de ontwikkeling van de vragenlijst. Echter, aangezien de hoofd- en
deelvragen sterk lijken op de onderzoeksvragen die centraal stonden in het MKB-onderzoek
en kenmerken bevatten van het onderzoek onder burgers, is een groot aantal vragen in de
vragenlijst gebaseerd op de eerder onder burgers en het MKB afgenomen vragenlijsten.
De onderdelen van de vragenlijst die zijn ontleend aan eerder slachtofferonderzoek
van het lectoraat Cybersafety, zijn – kort samengevat – ontwikkeld op basis van
literatuuronderzoek en interviews met (groepen) burgers, belanghebbenden en cybercrimeexperts. Daarnaast zijn de bestaande vragenlijsten meermaals van feedback voorzien door
zowel professionals uit de beroepspraktijk als door collega-onderzoekers. De bestaande
vragen zijn bovendien uitvoerig getest in de reeds verrichte onderzoeken. Voor een uitvoerige
verantwoording van reeds bestaande vragenlijstonderdelen, zie Domenie e.a (2013) en
paragraaf 3.1.3.
Sommige

vragen

en/of

antwoordcategorieën

van

de

reeds

bestaande

vragenlijstonderdelen zijn aangescherpt op basis van nieuwe inzichten uit de literatuur. Aan
(risico’s van) in de cloud werken werd in eerdere onderzoeken van het lectoraat bijvoorbeeld
geen aandacht besteed, terwijl dat in de literatuur wel terugkwam (Hoevenagel, 2013;
Motivaction, 2012). Ook de vraag over de mate waarin ondernemers technische maatregelen
treffen is op basis van de literatuur aangevuld: een technische maatregel waaraan in de
literatuur aandacht werd besteed is het gebruik van biometrische beveiligingsmethoden, zoals
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vingerafdruklezers (Hagen, Sivertsen & Rong, 2008; RAND, 2008). Verder is nieuw in de
vragenlijst dat kan worden gerapporteerd dat de cybercrime heeft geleid tot een faillissement
en dat gegevens door de cybercrime (tijdelijk) beperkt toegankelijk waren of zijn gelekt
(Kjaerland, 2006).
Ook inzichten die zijn opgedaan tijdens de analyses van het qua vraagstelling sterk
vergelijkbare

MKB-onderzoek

hebben

bijgedragen

aan

het

optimaliseren

van

vragenlijstonderdelen. Een van de onderzoeksvragen in zowel het onderzoek onder het
Nederlandse MKB als in deze ZZP-studie heeft tot doel om inzicht te bieden in de impact en
financiële schade van cybercrime. In het MKB-onderzoek is uitsluitend gevraagd naar de
impact en geleden schade naar aanleiding van het laatst ondervonden cyberincident. Het kan
echter zijn dat een ondernemer vaker dan eens slachtoffer was van cybercrime. Aangezien in
het MKB-onderzoek alleen naar de schade is gevraagd die werd ondervonden als gevolg van
het laatste incident, bleef mogelijk een deel van de ondervonden schade buiten beschouwing.
In de ZZP-studie is daarom zowel gevraagd naar de schade door het laatste incident, als
(indien van toepassing) naar de schade door de overige incidenten. In hoofdstuk 5, waarin de
ZZP specifieke resultaten aan bod komen, zijn desondanks uitsluitend de resultaten
opgenomen die betrekking hebben op het laatste incident. De uitkomsten over de impact en
schade die betrekking hebben op het laatste incident zijn namelijk op hoofdlijnen
vergelijkbaar met de uitkomsten die gaan over de impact en schade als gevolg van alle
cybercrimeincidenten. De gepresenteerde resultaten over impact en schade onder MKB
bedrijven kunnen zodoende bovendien worden vergeleken met de resultaten die betrekking
hebben op de impact en schade onder ZZP’ers.
Voor de volledigheid zijn in bijlage N de resultaten beschreven over de door ZZP’ers
gerapporteerde schade naar aanleiding van alle incidenten. Daarbij is ook een
methodologische noot opgenomen over het berekenen van financiële schadeposten. De naar
aanleiding van het laatste incident berekende financiële schade valt namelijk hoger uit dan de
naar aanleiding van alle incidenten berekende financiële schade. Dat is vreemd, want als een
ZZP’er rapporteert over de hoogte van de financiële schade naar aanleiding van alle
cybercrime incidenten, dan neemt hij/zij daar als het goed is ook de naar aanleiding van het
laatste incident ondervonden financiële schade mee. Met het oog op toekomstig onderzoek is
het waardevol om inzicht te verschaffen in verklaringen voor deze methodologische kwestie.
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Ontwikkeling van nieuwe vragenlijstonderdelen
Naast de optimalisatie van bestaande vragenlijstonderdelen, zijn naar aanleiding van een
aantal nieuwe onderzoeksvragen ook aanvullende enquêtevragen geformuleerd. De nieuwe
onderzoeksvragen hadden met name betrekking op het in kaart brengen van risicofactoren
voor slachtofferschap. ‘Nieuwe’ risicofactoren waarover aanvullende enquêtevragen zijn
opgesteld zijn bedoeld om computer- en internetvaardigheden, online risicobewustzijn en
zelfcontrole te meten. Hierna wordt de wijze waarop deze nieuwe vraagconstructies zijn
ontwikkeld verantwoord.
Computer- en internetvaardigheden
Om de computer- en internetvaardigheden van ZZP’ers te meten is een 14 items tellend
construct opgenomen in de vragenlijst. Het vraagconstruct is gebaseerd op de Computer SelfEfficacy Scale (Murphy, Coover & Owen, 1989; Sam, Ohtman & Nording, 2005; Torzadeh &
Koufterous, 1994) en de Algemene Computervaardigheid Vragenlijst (Klinkenberg, 2004).
Beide instrumenten kennen meer items dan de vragenset die in deze studie is gebruikt. Het
inkorten van de oorspronkelijke lijsten is noodzakelijk in verband met de lengte (en invultijd)
van de vragenlijst. Van items die sterk op elkaar leken is er daarom steeds één verwijderd.
Daarnaast zijn items die achterhaald zijn door de tijd buiten beschouwing gelaten. Items over
het gebruik van toepassingen worden bovendien op een hoger abstractieniveau bevraagd dan
in de bestaande instrumenten. In de oorspronkelijke vragensets werd bijvoorbeeld gevraagd
naar specifieke vaardigheden in Excel, Word en Powerpoint, terwijl nu wordt gevraagd in
hoeverre de respondent in staat is om software op zijn of haar computer – zoals Word, Excel
of Powerpoint – te gebruiken. Respondenten konden de 14 stellingen beantwoorden met een
vierpunts-Likertschaal van ‘in zeer grote mate’ tot ‘in zeer kleine mate’. De betrouwbaarheid
van deze schaal is α=0.96.
Risicobewustzijn
Er is geen gevalideerde schaal gevonden voor het meten van online risicobewustzijn. Wel is
in diverse studies onderzoek gedaan naar risicobewustzijn in het algemeen. De daarin
bevraagde items hangen af van het gemeten risico (bijvoorbeeld het risico op een ramp). Wat
opvalt in de diverse studies waarin risicobewustzijn wordt gemeten is dat steeds dezelfde
werkwijze is gehanteerd: met behulp van diverse items wordt respondenten gevraagd hoe
groot zij de kans achten dat een bepaald risico zich voordoet. Antwoordopties zijn daarbij
steeds ontleend aan de Likert methodiek (zie bijvoorbeeld: Featherman & Pavlou, 2003;
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Foubert, 2012; Hong & Cha, 2013; Ma, Ono-Kihara, Cong, Pan, Xu, Zamani, Ravari &
Kihara, 2009; Mullan, Wong & Kothe, 2013; Ochsner, Scholz & Hornung, 2013; Rundmo &
Nordfjærn, 2013; Scholz, Gabriel Nagy, Göhner, Luszczynska & Kliegel, 2009).
Daarnaast wordt ook nog een andere methode gebruikt om risicobewustzijn te meten.
Daarin wordt niet gevraagd naar de gepercipieerde kans dat een risico zich voordoet, maar in
plaats daarvan wordt gevraagd in hoeverre zorgen over een risico leiden tot bepaald gedrag
van een persoon (zie Domenie e.a., 2013; Ng e.a., 2009; Ngo & Paternoster, 2011).
Op basis van deze inzichten uit de literatuur is een 9 items tellende vragenset
ontwikkeld. De stellingen van Ng e.a. (2009) en de stellingen uit het slachtofferonderzoek
onder Nederlandse burgers (Domenie e.a., 2013) zijn als uitgangspunt genomen.
Respondenten konden de stellingen beantwoorden op een vierpunts-Likertschaal. De
betrouwbaarheid van deze schaal is α=0,78.35
Naast het integreren van een vraagconstruct om risicobewustzijn te meten, zijn mede
op basis van de inzichten uit de literatuur twee vragen ingevoegd waarmee ZZP’ers kunnen
aangeven hoe groot zij de kans schatten dat zijzelf, maar ook andere ZZP’ers slachtoffer
worden van cybercrime.

Zelfcontrole
Grasmick, Tittle, Bursik en Aneklev (1993) ontwikkelden op basis van de General Theory of
Crime van Gottfredson en Hirschi (1990) een 24 items tellende vragenset om zelfcontrole te
meten. ‘De Grasmick Scale’ is een veelgebruikt instrument in de criminologie om zelfcontrole
te meten. Het construct zelfcontrole bestaat uit zes basiskenmerken: impulsiviteit, voorkeur
voor eenvoudige taken, risicovol gedrag, fysieke instelling, egocentrisme en temperament.
Higgins (2007) heeft die vragenset gereduceerd tot 16 items, waarin de zes basiskenmerken
gehandhaafd zijn. De 16 Engelstalige items en de in de studie van Higgins gehanteerde
antwoordcategorieën (vierpunts-Likertschaal) zijn als uitgangspunt genomen en vertaald naar
het Nederlands. Omdat er al Nederlandse (vertalingen van) instrumenten bestaan om
impulsiviteit te meten (een van de zes basiselementen binnen het construct zelfcontrole), zijn
de items voor het meten van impulsiviteit gebaseerd op de Nederlandse vertaling van ‘de

35

Ten tijde van dit onderzoek werd op NHL Hogeschool onderzocht hoe het gesteld was met het online
risicobewustzijn van studenten. De afstudeerstagiair die zich met dat onderzoek bezighield, heeft daartoe een
eigen instrument ontwikkeld, maar ook het in deze studie gehanteerde vraagconstruct getest. Uit deze pretest
onder 100 NHL studenten bleek dat de schaal een betrouwbaarheid kende van α=0,71.
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Dickman Impulsivity Inventory’ (bijvoorbeeld toegepast door van Wilsem, 2010). De schaal
kent een betrouwbaarheid van α=0,78.

Tot slot is in deze studie onderzocht in hoeverre ZZP’ers bekend zijn met en gebruik maken
van overheidsmaatregelen tegen cybercrime. Daartoe zijn op basis van de media-analyse en
een zoekslag op Google allereerst de overheidsinitiatieven tegen cybercrime geïnventariseerd.
Vervolgens is een grid-vraag opgesteld, waarmee ondernemers kunnen aangeven in hoeverre
zij bekend zijn met de overheidsmaatregel en in hoeverre zij daar al dan niet gebruik van
hebben gemaakt.
Vragenlijstoptimalisatie en definitieve inhoud
Na het aanscherpen van de bestaande vragenlijstonderdelen en het op basis van de
onderzoeksvragen integreren van nieuwe enquêtevragen is een conceptversie van de
vragenlijst voor feedback voorgelegd aan collega-onderzoekers en de klankbordgroep.
In de conceptversie van de vragenlijst werd onderscheid gemaakt tussen het privé en
het bedrijfsmatige computergebruik van de ZZP’er. Zowel de leden van de klankbordgroep
als collega-onderzoekers achtten het aanbrengen van een dergelijk onderscheid in de
vragenlijst niet werkbaar, omdat het privé en zakelijke internetgebruik van ZZP’ers daarvoor
vermoedelijk teveel met elkaar verweven is. Aangezien dat vermoeden werd bevestigd in de
verkennende interviews, zijn privé en zakelijk computer- en internetgebruik in de definitieve
vragenlijst samengenomen. Daarbij zijn aan het begin van de vragenlijst vragen gesteld
waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre voor zowel privé als zakelijke doeleinden
gebruik gemaakt wordt van (dezelfde) computer(s) en internet.
Ook is naar aanleiding van de feedback van de klankbordgroep en collegaonderzoekers de volgordelijkheid van de vraagstelling gewijzigd. In de conceptversie werden
de vraagconstructen om computer- en internetvaardigheden, online risicobewustzijn en
zelfcontrole vast te stellen vlak na elkaar gesteld. Bovendien werden de daartoe
geformuleerde vragen allen gesteld voordat de inhoudelijke vragen over cybercrime aan bod
kwamen. Zowel de leden van de klankbordgroep als de collega-onderzoekers merkten op dat
daardoor vermoedelijk veel respondenten het invullen voortijdig zouden beëindigen. Er is
daarom gekozen voor meer spreiding van deze constructen in de vragenlijst.
De op- en aanmerkingen hadden tot slot betrekking op het verbeteren van de
consistentie in woordgebruik en het duidelijker (minder voor interpretatie vatbaar) formuleren
van vragen en er werden nog enkele taal- en spelfouten geconstateerd.
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Op basis van de feedback van de klankborgroep en collega-onderzoekers is de
vragenlijst geoptimaliseerd. Vervolgens is de vragenlijst op kwalitatieve wijze gepretest door
vijf ZZP’ers. De pretest-respondenten hadden verschillende achtergronden. Het betrof: een
kunstenares, een bouwvakker, een recruiter/HRM adviseur, een ZZP’er in de zorg en een
eigenaar van een webwinkel. Voor de werving van respondenten voor de pretest is in eerste
instantie gebruik gemaakt van adressen uit het handelsregister van de KvK. Om respondenten
te werven voor het online vragenlijstonderzoek werd namelijk een adressenbestand
opgevraagd bij de KvK, waarin meer dan de gevraagde 10.000 adressen werden aangeleverd.
Uit het adresoverschot zijn dertien ZZP’ers geselecteerd die in de werkomgeving van de
onderzoekers actief zijn. Daarvan konden er niet meer dan twee binnen het tijdsbestek waarin
de pretest moest plaatsvinden meewerken. Om die reden zijn de overige drie respondenten
voor de pretest geworven als ‘convenience sample’.
Aan de ZZP’ers in de pretest is gevraagd om de vragenlijst in het bijzijn van een
onderzoeker vraag voor vraag te doorlopen en hardop te denken. Op- en aanmerkingen en
onduidelijkheden worden daarmee inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zijn door de onderzoekers
een aantal gerichte vragen gesteld om te toetsen of ZZP’ers vragen, waarvan twijfel bestond
over diens validiteit, interpreteren zoals ze zijn bedoeld. Daarbij is met name aandacht besteed
aan de vraag of het privé en zakelijke computer- en internetgebruik inderdaad wordt
samengenomen als ZZP’ers de vragen invullen.
Over het geheel genomen vonden de ZZP’ers de vragenlijst begrijpelijk.
Desalniettemin is naar aanleiding van de pretest een aantal wijzigingen doorgevoerd. Er
worden verschillende vragen gesteld over het internetgebruik van ZZP’ers. De pretestrespondenten gaven aan dat van belang is om steeds te herhalen dat onder internetgebruik ook
het internetten via (mobiele) apparatuur zoals laptops, tablets en smartphones wordt verstaan.
In de versie van de vragenlijst die we aan ZZP’ers voorlegden, werd dat slechts een keer in
een introductietekst genoemd, maar die introductie is men na een aantal vragen weer vergeten
of wordt zelfs helemaal niet gelezen. Daarnaast constateerden de ZZP’ers dat op een aantal
plaatsen in de vragenlijst – zoals oorspronkelijk de bedoeling was – per abuis nog onderscheid
werd gemaakt tussen privé en zakelijk internetgebruik. Ook is op een aantal plaatsen
wijzigingen doorgevoerd in de vraagformulering en/of antwoordopties, om te verduidelijken
wat er met de vraag en/of de antwoordoptie wordt bedoeld. Het woord activiteiten werd dan
bijvoorbeeld gewijzigd in internetactiviteiten, omdat de schilder anders aan zijn schuur- en
schilderwerk zou denken en niet aan zijn internetgebruik. Daarop aansluitend zijn op een
aantal plaatsen voorbeelden gegeven om formuleringen te verduidelijken. Er wordt
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bijvoorbeeld niet meer aan de respondent gevraagd in hoeverre hij/zij gebruik kan maken van
computerhardware, maar er wordt gevraagd in hoeverre hij/zij gebruik kan maken van
hardware, zoals CD/DVD spelers, USB poorten en printers. Tot slot bleek uit de pretest dat de
relevantie van de vragen die zijn bedoeld om zelfcontrole te meten niet werd begrepen. Het 16
items tellende vraagconstruct werd daardoor als frustrerend ervaren. Er is om die reden in de
vragenlijst toegelicht dat de vragen bedoeld zijn om te onderzoeken in hoeverre
persoonskenmerken van invloed zijn op slachtofferschap van cybercrime.
De vragenlijst is naar aanleiding van de kwalitatieve pretest opnieuw aangepast en
vervolgens door ISIZ, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het programmeren van online
vragenlijsten, geprogrammeerd en online geplaatst. Vervolgens is de vragenlijst online getest
door verschillende collega-onderzoekers en een lid van de klankbordgroep. Op basis van de
daarmee verkregen feedback zijn de laatste kleine aanpassingen doorgevoerd. In de
oorspronkelijke testlink was alleen het logo van NHL Hogeschool opgenomen. Naar
aanleiding van de feedback is, voor de gepercipieerde betrouwbaarheid van het onderzoek,
ook een logo van de politie geplaatst. Daarnaast werden in de testlink vraagnummers getoond.
Dat werd als verwarrend ervaren, omdat het kan voorkomen dat er vragen worden
overgeslagen. De vraagnummers zijn derhalve verwijderd. Tot slot is een aantal (minieme)
verbetersuggesties in de formulering van introteksten, vragen en antwoordcategorieën
verwerkt.
Op 2 juni is de definitieve vragenlijst online geplaatst. Vanaf dat moment konden
ZZP’ers, die daartoe een uitnodiging hadden ontvangen (zie ‘respons’) de vragenlijst invullen.
Tijdens de vragenlijstafname konden ZZP’ers voor vragen en opmerkingen contact opnemen
met de onderzoekers. In de eerste paar dagen ontvingen de onderzoekers verschillende
meldingen waaruit bleek dat de term ZZP, die werd gehanteerd in de introtekst van de
vragenlijst en in een aantal vragen, verwarring opriep. Deze ondernemers staan geregistreerd
als ‘eenmanszaak’ en zien zichzelf niet als ZZP’er. De tweede enquêtevraag was: ‘Heeft u het
afgelopen jaar werkzaamheden verricht als ZZP’er?’. Als op die vraag ontkennend werd
geantwoord, stopte de vragenlijst. Ondernemers zonder personeel die zichzelf niet zien als
ZZP’er, hoewel ze dat volgens de definitie van het SER (2010) wel zijn, stroomden daardoor
ongewenst vroegtijdig uit tijdens het invullen van de vragenlijst. Op 5 juni is derhalve een
aantal minimale aanpassingen doorgevoerd, om dergelijke misverstanden in de resterende
periode van de vragenlijstafname te voorkomen. In de introtekst van de vragenlijst wordt
gesproken van ondernemers, in plaats van ZZP’ers en ook in de vragenlijst wordt de term
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ZZP omzeild. Op 5 juni (om 10:54) ging de aangepaste versie van de vragenlijst live. Tot dat
moment was de vragenlijst ingevuld door 364 respondenten.

De definitieve vragenlijst is opgenomen in bijlage J en bevat eerst enkele vragen om de
doelgroep van het onderzoek (ZZP’ers die internet gebruiken) af te bakenen en vervolgens
vragen over:
- de kenmerken van het bedrijf;
- computer- en internetactiviteiten;
- online risicobewustzijn en de mate waarin beschermende maatregelen worden getroffen
tegen cybercrime;
- slachtofferschap van cybercrime;
- acties die slachtoffers van cybercrime ondernemen en de rol van zowel publieke als private
partijen daarin;
- de handelswijze van ZZP’ers bij toekomstig slachtofferschap;
- de bekendheid met en het gebruik van overheidsmaatregelen;
- het vertrouwen in de politie;
- de persoonskenmerken van de ZZP’er.

3.2.4 Werving en respons
In april 2014 beschikte de KvK over de adresgegevens van 441.911 actieve Nederlandse
ondernemingen waarbinnen niet meer dan één persoon werkzaam was. Ondernemers die bij
de KvK hebben aangegeven dat zij niet willen dat hun gegevens aan derden geleverd worden,
maken van die selectie geen onderdeel uit. De onderzoekers hebben de KvK gevraagd om uit
het handelsregister een steekproef te trekken van 10.000 actieve ondernemingen waarin één
persoon werkzaam was. Daartoe is uit de op alfabet gesorteerde totale adressenlijst
(n=441.911) steeds de 43e onderneming geselecteerd. In totaal werd derhalve een bestand
geleverd

met

de

adresgegevens

van

10.277

bedrijven.

Aangezien

de

beoogde

steekproefgrootte bestond uit 10.000 bedrijven, is van de 10.277 aangeleverde adressen in
SPSS een willekeurige selectie gemaakt van 10.000 ondernemingen (bruto steekproef).
Bedrijven in de steekproef zijn benaderd via een uitnodigingsbrief (zie bijlage K). Er
is gekozen voor een klassieke, aan de eigenaar geadresseerde, uitnodigingsbrief. Er is bewust
niet gekozen voor respondentwerving per mail, omdat eerdere ervaringen leren dat bedrijven
uitnodigingen per mail als vervelend ervaren. In de uitnodigingsbrief is een unieke inlogcode
verwerkt die toegang verschaft tot de online vragenlijst. Het werken met gerichte werving van
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respondenten en het gebruik van (unieke) inlogcodes voorkomt dat het uiteindelijke
databestand vervuild raakt met vragenlijsten die niet door ZZP’ers zijn ingevuld. Er is
gekozen voor een online vragenlijst, omdat het afnemen van een vragenlijst op locatie of via
de telefoon om financiële en praktische redenen niet haalbaar was.
De uitnodigingsbrieven zijn verstuurd uit naam van en ondertekend door Patricia M.
Zorko, de portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime van de Nationale Politie. De brief
is opgesteld door de onderzoekers en vervolgens afgestemd met het secretariaat van mevrouw
Zorko. De brieven zijn uiteindelijk gedrukt en verstuurd door de politieorganisatie. Er is
gebruik gemaakt van politiebriefpapier en politie-enveloppen, om ondernemers te overtuigen
van de legitimiteit van het onderzoek en omdat eerder onderzoek heeft aangetoond dat een
dergelijke aanpak responsverhogend werkt (Domenie, Leukfeldt & Stol, 2011).

Respons
De bruto steekproef bestond uit 10.000, volgens de KvK, actieve ondernemingen waarbinnen
één persoon werkzaam was. Het handelsregister van de KvK blijkt echter, net als tijdens het
MKB-onderzoek, niet up-to-date. Nadat op 2 juni de oorspronkelijke uitnodigingsbrief en op
16 juni een herinneringsbrief werd verstuurd aan bedrijven binnen de steekproef, ontving het
onderzoeksteam namelijk 107 brieven retour. Deze brieven konden niet worden bezorgd
omdat het adres onjuist of onvolledig was, of werden retour afzender gestuurd omdat de
geadresseerden niet meer op het aangeschreven adres bereikbaar zijn. In totaal zijn dus
maximaal36 9.893 respondenten bereikt (netto steekproef).
Er zijn diverse maatregelen getroffen om te zorgen voor een zo hoog mogelijke
respons:
-

De uitnodigingsbrieven zijn verstuurd op politiebriefpapier en in politie-enveloppen.

-

Politie Nederland heeft zowel nadat de eerste brief als de herinneringsbrief werd
verstuurd op haar website (www.politie.nl/nieuws) een nieuwsbericht geplaatst over
het onderzoek. Daarnaast zijn politiemedewerkers via intranet op de hoogte gebracht
van het onderzoek.

-

Dankzij de verkennende interviews, is een nieuwsbericht geplaatst op diverse websites
van belangenorganisaties of daaraan gelieerde partijen. Stichting ZZP Nederland heeft

36

Er kunnen immers ook brieven naar een verkeerd adres zijn gestuurd, die door de persoon die daar post
ontvangt niet retour afzender worden gestuurd.
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haar achterban geïnformeerd via de nieuwspagina van haar website.37 Ook op de site
van de zzp-servicedesk is aan het onderzoek aandacht besteed.38 Dankzij de
betrokkenheid van de mkb/zzp-servicedesk bij landelijke voorlichtingscampagnes is
daarnaast een melding geplaatst op stopcybercrime.nu.39
-

De media-aandacht die met behulp van de belangenorganisaties werd bewerkstelligd
heeft er vervolgens toe geleid dat de berichtgeving omtrent het onderzoek ook elders
op internet is verschenen. Het nieuwsbericht werd bijvoorbeeld overgenomen door NU
zakelijk40 en werd geplaatst op de nieuwspagina van het CCV.41

-

De vragenlijst is gehost via een beveiligde verbinding. Tevens is in de online
omgeving waarop de vragenlijst werd afgenomen het politielogo opgenomen.

-

Tot slot is ondernemers, zoals eerder beschreven, de mogelijkheid geboden om contact
op te nemen met de onderzoekers.

Er is in totaal 265 keer contact opgenomen met het onderzoeksteam. Het gros van de
ondernemers nam contact op om zich af te melden voor het onderzoek (n=143). Redenen
daarvoor waren uiteenlopend: herhaaldelijk werd aangegeven dat geen gebruik wordt gemaakt
van een computer en/of internet, soms bleken bedrijven met meerdere medewerkers te zijn
aangeschreven, verschillende bedrijven bleken inmiddels inactief of zelfs beëindigd, een
aantal keer sprak de ondernemer de Nederlandse taal onvoldoende om de vragenlijst in te
kunnen vullen en een aantal ondernemers had het simpelweg te druk.
Daarnaast werd 46 keer contact opgenomen met de onderzoekers om de legitimiteit
van het onderzoek te checken. Deze ondernemers gaven aan te willen voorkomen dat zij hun
gegevens zouden verstrekken aan een malafide partij. In vier van de 46 gevallen belde de
ondernemer niet zelf, maar werd de politie door de ondernemer ingeschakeld om te checken
of het een betrouwbaar onderzoek betrof. De politiemedewerkers waarmee de onderzoekers
spraken waren – ondanks de melding op politie.nl en intranet – zelf ook niet op de hoogte van
het onderzoek.
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http://www.zzp-nederland.nl/nieuws/10103-onderzoek-naar-cybercrime-onder-zzpers. Laatst geraadpleegd op
11 juli 2014.
38
http://www.zzpservicedesk.nl/348/groot-onderzoek-naar-zzp-ers-cybercrime.htm. Laatst geraadpleegd op 27
april 2015.
39
http://www.stopcybercrime.nu/1585/nhl-start-cyberonderzoek.htm. Laatst geraadpleegd op 11 juli 2014.
40
http://www.nuzakelijk.nl/zzp/3792232/politie-onderzoekt-cybercrime-zzpers.html. Laatst geraadpleegd op 11
juli 2014.
41
http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/nieuws/details/article/onderzoek-naar-zzpers-en-cybercrime/.
Laatst geraadpleegd op 27 april 2015.
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37 keer meldden ondernemers dat zij problemen ondervonden met inloggen. Het gros
van deze groep ondernemers voerde het webadres waarop de vragenlijst gevonden kon
worden niet in in de adresbalk van de webbrowser, maar gebruikte daarvoor de zoekbalk van
hun startpagina (zoals Google). Aangezien dit probleem zich ook voordeed in eerder
onderzoek, is in de uitnodigingsbrief een afbeelding opgenomen van een webbrowser, waarin
is aangegeven waar het webadres moet worden ingevoerd. Desondanks slaagt een deel van de
ondernemers daar niet zelfstandig in.
Verder namen 10 ondernemers contact op omdat zij, ondanks dat zij de vragenlijst al
hadden ingevuld, toch een herinneringsbrief ontvingen. Om de herinneringsbrief op tijd klaar
te hebben voor verzending, moest al op 6 juni (nog geen week na aanvang van het onderzoek)
een brieftekst en adressenbestand worden aangeleverd bij de repro van de Landelijke Eenheid.
Uit het destijds aan de repro verstuurde adressenbestand zijn weliswaar de bedrijven die de
vragenlijst tot dan toe al invulden verwijderd, maar de herinneringsbrief werd pas tien dagen
later

(16

juni)

verstuurd.

Daardoor

ontvingen

sommige

ondernemers

wel

een

herinneringsbrief, terwijl zij de vragenlijst al wel hadden ingevuld. Om vragen daarover te
voorkomen, werd in de herinneringsbrief vermeld dat die brief als niet verzonden kon worden
beschouwd als de vragenlijst inmiddels was ingevuld.
Overige redenen om contact op te nemen zijn uiteenlopend: sommige respondenten
hadden inhoudelijke opmerkingen over de vragen, sommige ondernemers vroegen zich af of
het invullen van de vragenlijst verplicht was en enkele keren werden er vragen gesteld over de
wijze waarop de privacy gewaarborgd was.
Op dinsdag 1 juli 2014 is de periode van dataverzameling beëindigd. In totaal zijn
2.088 ondernemers gestart met het invullen van de vragenlijst. 112 daarvan zijn tussentijds
gestopt met het beantwoorden van de vragen. De overige 1.976 respondenten hebben de
vragenlijst volledig ingevuld. Er is dus sprake van een bruto responspercentage van 20,0
procent.42 De antwoorden van een deel (n=354) van de respondenten blijven echter buiten
beschouwing, omdat deze respondenten niet tot de onderzoeksdoelgroep behoren. Het betreft
in 182 gevallen bedrijven met meer dan 1 medewerker, in 135 gevallen bedrijven die het
afgelopen jaar geen werkzaamheden hebben verricht en in 37 gevallen ondernemers die geen
gebruik maken van internet. De resultaten zijn derhalve gebaseerd op de antwoorden van

42

1.976 volledig ingevulde vragenlijsten van de (maximaal) 9.893 ondernemers die de uitnodigingsbrief hebben
ontvangen.
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1.622 ondernemers. Daarmee is een netto respons van 16,4 procent behaald.43 De gemiddelde
invultijd bedroeg 17 minuten en 23 seconden.
3.2.5 Generaliseerbaarheid van de bevindingen
Volgens de definitie van ZZP die in deze studie wordt gehanteerd, kent Nederland op het
moment van schrijven in totaal 441.911 ZZP’ers. In totaal vulden 1.622 ZZP’ers de online
enquête volledig in. Dat betekent dat met 99 procent zekerheid en een betrouwbaarheidsmarge
van (naar boven afgerond) plus of min 3 procent uitspraken kunnen worden gedaan over de
populatie als geheel. Stel dus dat uit onderhavig onderzoek blijkt dat 8 procent slachtoffer is
van hacken, dan kan met een zekerheid van 99 procent worden geconcludeerd dat tussen de 5
en 11 procent van alle ZZP’ers (de totale populatie) slachtoffer is van hacken.44

Non respons onderzoek
Naast de omvang van de netto steekproef is het ook mogelijk dat andere factoren de
generaliseerbaarheid van de bevindingen beïnvloeden. Om de selectiviteit van de respons te
bepalen is een non-respons onderzoek verricht (Doldersum, 2015). Daartoe is een aselecte
steekproef getrokken van 80 aangeschreven ZZP’ers die, voor zover bij het onderzoeksteam
bekend, wel zijn bereikt maar niet hebben deelgenomen aan het onderzoek. Deze 80 ZZP’ers
hebben zich ook niet afgemeld voor deelname aan het onderzoek. Via ‘Company.info’ en
‘Google mijn bedrijf’ zijn de telefoonnummers van de geselecteerde ZZP’ers achterhaald.
Vervolgens zijn alle 80 ZZP’ers benaderd voor een telefonisch interview waarin werd
gevraagd naar de reden(en) om niet deel te nemen aan het vragenlijstonderzoek. Daarnaast is,
op vergelijkbare wijze als in het vragenlijstonderzoek, gevraagd naar de mate waarin de nonrespons groep slachtoffer werd van cybercrime. Daardoor kan het slachtofferpercentage dat
middels vragenlijstonderzoek is verkregen worden vergeleken met het slachtofferpercentage
van de non-respons groep. Een verschil daartussen kan wijzen op een selectieve, en dus
beperkt generaliseerbare, respons.
Van de 80 ZZP’ers in de non-respons groep konden er 14 niet worden bereikt omdat
het gebruikte telefoonnummer niet langer in gebruik was en er geen ander nummer kon
worden verkregen. Daarnaast namen 8 ZZP’ers, ondanks verschillende pogingen, de telefoon
niet op. Er zijn in totaal dus 58 respondenten bereikt. 55 procent daarvan (n=32) heeft
43

1.622 bruikbare en volledig ingevulde vragenlijsten gedeeld door de (maximaal) 9.893 ondernemers die de
uitnodigingsbrief hebben ontvangen.
44
Deze 3 procent is naar onder afgerond en geldt voor een populatieproportie van 50 procent (maximale
spreiding). Bij kleinere of grotere populatieproporties is de marge in werkelijkheid kleiner.
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aangegeven niet mee te willen werken aan het telefonische non-respons onderzoek. De
voornaamste reden daarvoor was een gebrek aan tijd. Dat verklaart mogelijkerwijs ook
waarom ZZP’ers niet hebben deelgenomen aan het online vragenlijstonderzoek. 45 procent
(n=26) van de ZZP’ers die behoren tot de non-respons groep hebben wel deelgenomen aan het
telefonische interview.
Respondenten hebben verschillende motieven om niet deel te nemen aan het online
vragenlijstonderzoek. Tabel 3.8 geeft een overzicht van de redenen voor non-respons.

Tabel 3.8: Redenen voor non-respons
Reden
Geen tijd
Geen ervaring met cybercrime
Rechtstreeks in de prullenbak
Niet gelezen
Kon niet inloggen
Geen specifieke reden
Totaal

Aantal
12
4
3
3
2
2
26

Aandeel in %
46,1
15,4
11,5
11,5
7,7
7,7
100

Het gebrek aan tijd om deel te nemen aan onderzoeken is de voornaamste reden voor nonrespons. ‘Tijd is geld’, zeggen ZZP’ers, en daarom gaan zij doorgaans niet in op verzoeken
om deel te nemen aan onderzoek. Een gebrek aan tijd om de online vragenlijst in te vullen
biedt niet meteen aanleiding om te veronderstellen dat de resultaten van het online
vragenlijstonderzoek niet representatief zijn voor ZZP’ers. Immers, deze reden voor nonrespons is niet van inhoudelijke, maar van pragmatische aard. De reden dat een ZZP’er geen
ervaring heeft gehad met cybercrime en daarom af heeft gezien van deelname aan het
vragenlijstonderzoek wijst mogelijkerwijs wel op selectiviteit van de respons. Het doet
namelijk vermoeden dat ZZP’ers die wel ervaring hebben gehad met cybercrime eerder
geneigd zijn om aan het onderzoek deel te nemen.
Om te achterhalen in hoeverre ervaring met cybercrime daadwerkelijk een rol speelt in
de overweging om aan het online vragenlijstonderzoek deel te nemen is ook gevraagd in
hoeverre ZZP’ers binnen de non-respons groep slachtoffer zijn geweest van cybercrime. De
daartoe

gestelde

vragen

zijn

vergelijkbaar

met

de

vragen

die

in

het

online

vragenlijstonderzoek zijn gesteld: er is over dezelfde vormen van cybercrime gevraagd in
hoeverre de ZZP’er daarvan slachtoffer is geweest en ook is, net als in de vragenlijst,
onderscheid gemaakt tussen ZZP’ers die geen slachtoffer werden, ZZP’ers die een of meer
pogingen ondervonden en slachtoffers (zie bijlage I voor het interviewprotocol).
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Twee ZZP’ers (7,7%) die deelnamen aan het non-respons onderzoek zijn naar eigen
zeggen slachtoffer geweest van één of meer vormen van cybercrime. Eén van de respondenten
is slachtoffer geweest van ‘fraude/oplichting via internet (financiële schade oplopen middels
bedrog)’. Hij ontving spookfacturen en dacht dat hij nog een rekening had openstaan en heeft
deze betaald. De ander is slachtoffer geweest van ‘skimming van de betaalpas’. De overige 24
respondenten (92,3%) geven aan geen slachtoffer te zijn geweest. 19 daarvan (79,2%) hebben
echter wel één of meerdere mislukte pogingen ondervonden. Het betrof voornamelijk
phishing mails, online spookfacturen en malware.
Aangezien uit het vragenlijstonderzoek (zie paragraaf 5.3) blijkt dat 27,9 procent van
de ZZP’ers slachtoffer is geworden van een of meer vormen van cybercrime, suggereren de
resultaten uit het non-respons onderzoek dat sprake is van selectieve respons. Slachtoffers
lijken eerder geneigd om aan het vragenlijstonderzoek mee te doen dan ZZP’ers die geen
slachtoffer werden van cybercrime. Voorzichtigheid is echter geboden bij de interpretatie van
deze bevinding, omdat het aantal respondenten dat deelnam aan het non-respons onderzoek te
klein is voor betrouwbare uitspraken. Bovendien zijn in het vragenlijstonderzoek en de
telefonische non-respons interviews weliswaar vergelijkbare vragen gesteld om het
slachtofferpercentage vast te stellen, maar desalniettemin blijft sprake van methodenbreuk.
Het kan zijn dat het verschil in onderzoeksmethodiek (online vragenlijst versus telefonisch
interview) het verschil in slachtofferpercentages (deels) verklaart.

Respons verhogende maatregelen
Uit eerder onderzoek is bekend dat het versturen van uitnodigingen voor onderzoek uit naam
van de politie (op politiebriefpapier en in politie-enveloppen) het responspercentage verhoogt
ten opzichte van een vanuit een onderzoeksinstituut verstuurde uitnodiging (Domenie,
Leukfeldt & Stol, 2011). Uit dat onderzoek is tevens gebleken dat niet alleen het
responspercentage, maar ook het slachtofferpercentage groter is als wordt gewerkt met
politie-uitnodigingen.45 Dat betekent dat ook de getroffen respons-verhogende maatregelen er
mogelijkerwijs toe hebben geleid dat sprake is van een selectieve respons: slachtoffers van
cybercrime reageren wellicht vaker op een politie-uitnodiging.

45

Domenie e.a. (2013) vonden voor financiële en interpersoonlijke cybercrimes samen: 6,7 procent
slachtofferschap met een politie-uitnodiging (n=358) en 2,3 procent slachtofferschap met een uitnodiging vanuit
NHL Hogeschool (n=175). Het verschil tussen die twee percentages is significant (Z-score voor proporties,
p<0,05). Het verschil is niet alleen significant maar ook relevant: met de politie-uitnodiging vonden Domenie
e.a. dus een bijna drie maal zo hoog slachtofferpercentage als met de NHL-uitnodiging. We weten niet welke
van de twee percentages de werkelijkheid het beste weergeeft.
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Selectiviteit is niet uit te sluiten
Kortom, de netto respons is groot genoeg voor betrouwbare uitspraken, maar het is niet uit te
sluiten dat de respons in dit onderzoek selectief is. De kans dat slachtoffers van cybercrime in
grotere mate dan niet-slachtoffers bereid zijn geweest om aan het online vragenlijstonderzoek
deel te nemen is aannemelijk. Dat betekent dat slachtofferpercentages in werkelijkheid lager
kunnen uitvallen dan dit onderzoek uitwijst. Hoeveel lager, is op basis van het beschikbare
materiaal niet te bepalen.

3.2.6 Data analyse
De analyses zijn uitgevoerd met het statistische softwarepakket SPSS. Naast standaard
statistische analyses, zoals frequentie-analyses, zijn ook verdiepende analyses uitgevoerd,
bijvoorbeeld om verschillen te duiden of verbanden aan te geven. Daarvoor zijn – tenzij
anders is aangegeven – de Chi-kwadraat toets of, voor analyses waarbij sprake is van kleine
aantallen, de Fisher’s Exact toets gebruikt.
Voor het opstellen van slachtofferprofielen is verder gebruik gemaakt van logistische
regressie. Deze analysemethode maakt het mogelijk om de invloed van verschillende
risicofactoren (gecontroleerd voor elkaar) op de kans om slachtoffer te worden van
cybercrime te berekenen. Daarnaast kan op basis van zo’n analyse een uitspraak worden
gedaan over de mate waarin meerdere risicofactoren gezamenlijk verklaren waarom een
ZZP’er wordt geconfronteerd met cybercrime (de zogenaamde verklaarde variantie).
In de uitwerking van de regressieanalyses (zie paragraaf 5.3.3) zijn B-coëfficiënten
opgenomen. De waardes van deze coëfficiënten geven de richting van een verband weer
(zonder in te gaan op causaliteit).46 Een positieve waarde betekent dat er in grotere mate
sprake is van de risicofactor, terwijl een negatieve waarde aanduidt dat er in mindere mate
sprake is van de risicofactor. Bijvoorbeeld: als slachtoffers en niet-slachtoffers met elkaar
worden vergeleken in een regressieanalyse en de B-waarde van de factor ‘zelfcontrole’ is
negatief, dan betekent dit dat slachtoffers over minder zelfcontrole beschikken dan nietslachtoffers.
Naast de B-coëfficiënten zijn per risicofactor in de regressieanalyses ook steeds de
Odds Ratios (OR) opgenomen. De Odds Ratios representeren de mate waarin een risicofactor
de kans op slachtofferschap – afhankelijk van de richting van het verband (B-coëfficiënt) –

46

In dit onderzoek zijn alleen verbanden gelegd tussen risicofactoren en slachtofferschap. De oorzaak-gevolg
relatie is niet bekend. Het is tevens mogelijk dat een derde variabele (zogenoemde intermediërende variabelen)
de samenhang verklaart.
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vergroot of verkleint. Stel dat de B-waarde van de factor zelfcontrole negatief is en de Odds
Ratio (afgerond) 1.5 bedraagt, dan betekent het dat slachtoffers over minder zelfcontrole
beschikken dan niet-slachtoffers en dat (een gebrek aan) zelfcontrole de kans op
slachtofferschap anderhalf keer vergroot.
Tot slot is in de regressiemodellen de Nagelkerke R² opgenomen. Deze parameter
meet de verklaarde variantie. De uitkomsten hiervan liggen tussen de 0 (geen verklaring) en 1
(perfecte verklaring). Ter illustratie: een Nagelkerke R² van 0,147 bij slachtofferschap van
cybercrime betekent dat de factoren in het regressiemodel voor 14,7 procent de variantie van
slachtofferschap van cybercrime verklaren.
Als sprake is van significante verschillen, dan wordt dat in de tabellen aangeduid met
een of twee asterisken (p<0,05=*, p<0,01=**). Een asterisk betekent dat met 95 procent
zekerheid is vastgesteld dat sprake is van een significant verschil. Twee asterisken duidt aan
dat het gevonden verschil met 99 procent zekerheid is vastgesteld. Wanneer het verschil of
verband niet significant is of de toets niet leidt tot betrouwbare resultaten, bijvoorbeeld omdat
het aantal respondenten te klein is, dan zijn de resultaten buiten beschouwing gelaten.
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4. Resultaten MKB
In dit hoofdstuk47 worden de resultaten besproken van het onderzoek onder het Nederlandse
MKB. Het hoofdstuk is opgebouwd conform de hoofd- en deelvragen die centraal staan in
deze studie (zie tabel 2.4 op bladzijde 26). In paragraaf 4.1 wordt derhalve inzicht geboden in
de online activiteiten van het MKB, hun online risicobewustzijn en de mate waarin zij zich
beschermen tegen cybercrime. Paragraaf 4.2 gaat over slachtofferschap onder MKB
bedrijven. Er wordt niet alleen beschreven in hoeverre MKB bedrijven slachtoffer worden,
maar ook op welke wijze cybercrimes worden gepleegd en wat daarvan de gevolgen zijn. De
slotparagraaf van het resultatenhoofdstuk gaat in op de reacties van MKB bedrijven die
slachtoffer zijn van cybercrime en de rol die zij de politie toekennen bij de aanpak van
dergelijke criminaliteit (paragraaf 4.3).

4.1 Online activiteiten, risicobewustzijn en beschermende maatregelen

4.1.1 Online activiteiten
Aan de bedrijven is gevraagd welke activiteiten zij verrichten in cyberspace. Er waren
meerdere antwoorden mogelijk. In figuur 4.1 wordt samengevat weergegeven welk
percentage van de bedrijven welke activiteiten verrichten. Om eenvoudig een algemene
indruk te krijgen, zijn de drie in de figuur gebruikte antwoordcategorieën gestapeld weergegeven. Het bij een staaf vermelde totaalpercentage geeft weer hoeveel procent van de
bedrijven die internetactiviteit verrichten, ongeacht de frequentie waarmee zij dat doen. Emailen doet bijvoorbeeld 98,1 procent van de bedrijven en 1,9 procent van de bedrijven dus in
het geheel niet. De intensiteit waarmee bedrijven e-mailen, wordt weergegeven door de kleur
van de betreffende staaf: hoe donkerder, hoe frequenter. In bijlage E staat een cijfermatig
overzicht van de bevindingen.

47

Dit hoofdstuk werd februari 2014 afgerond.
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Figuur 4.1: Algemene online activiteiten (n=1.203)48
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De bedrijven in dit onderzoek zijn actief op internet. Bijna alle bedrijven zoeken gericht naar
informatie op internet (98,8%), e-mailen (98,1%) en/of maken gebruik van internetbankieren
(96,4%). Deze drie activiteiten worden door respectievelijk 73,8, 91,1 en 54,5 procent van de
bedrijven dagelijks tot continu ondernomen. Ook uit andere studies blijkt dat deze activiteiten
(veelvuldig) door bedrijven worden verricht (Hoevenagel, 2013; Motivaction, 2012).
Drie kwart van de bedrijven onderhoudt de eigen website (75,0%)49, maar ook surfen
(83,1%) en het online plaatsen van bestellingen (85,7%) zijn activiteiten die (zeer) veel
worden verricht. Beeldbellen (24,6%) en chatten (26,2%) komen naar verhouding minder
vaak voor.

Social media
In totaal maakt 60,4 procent van de bedrijven gebruik van social media (n=727).50 Opnieuw
wordt de intensiteit van het gebruik van social media weergegeven door de kleur; hoe
donkerder, hoe frequenter (zie figuur 4.2). In bijlage E staat een cijfermatig overzicht.

48

De antwoordcategorieën waren: continu (24/7) – dagelijks – wekelijks – maandelijks – minder dan
maandelijks – niet. In figuur 4.1 zijn ‘continu’ en ‘dagelijks’ samengenomen als ‘≥dagelijks’ en ‘maandelijks’ en
‘minder dan maandelijks’ als ‘≤maandelijks’.
49
83,5 procent van de bedrijven heeft een eigen website.
50
46,5 procent gebruikt de sociale netwerksites uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden en 40,0 procent voor zowel
bedrijfs- als privédoeleinden.
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Bijna de helft van de bedrijven maakt gebruik van Facebook (46,9%), gevolgd door
LinkedIn (35,9%) en videosites zoals YouTube (32,6%). Meer dan een op de vijf gebruikt
Facebook zelfs dagelijks tot continu (20,6%).
Ook Twitter wordt door een relatief grote groep bedrijven gebruikt (29,6%). In
beperktere mate geven de respondenten te kennen dat hun bedrijven gebruik maken van
community/discussie fora (14,6%) en weblogs (9,4%). In de restcategorie zegt 9,0 procent dat
het bedrijf andere sociale netwerksites gebruikt. Er is geen informatie over op welke sites
hierbij precies wordt gedoeld.

Figuur 4.2: Social media activiteiten (n=1.203)
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4.1.2 Risicobewustzijn
Om een indicatie te geven van de mate waarin bedrijven zich bewust zijn van cybercrime en
de gevaren die hiermee samenhangen, is ten eerste gevraagd in hoeverre de organisatie
afhankelijk is van ICT. Uit figuur 4.3 blijkt dat de grootste groep zich voornamelijk in (zeer)
grote mate tot volledig afhankelijk acht van ICT (73,9%). Dit betekent dat zij hun
bedrijfsprocessen niet kunnen uitvoeren wanneer ICT uitvalt. Dit strookt met de conclusie dat
bedrijven hun internetaansluiting intensief gebruiken voor hun min of meer klassieke
bedrijfsprocessen zoals corresponderen, bestellingen plaatsen en internetbankieren. Een
aanzienlijk kleinere groep van 11,8 procent geeft aan zich in (zeer) kleine mate of niet
afhankelijk te achten van ICT.
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In de ICT Barometer wordt door 39,0 procent van de ondervraagde bedrijven
aangegeven dat het bedrijf volledig stil zou staan zonder ICT (Ernst & Young, 2011). Bijna de
helft is in grote mate afhankelijk van ICT. Ook deze studie wijst er dus op dat de
afhankelijkheid van bedrijven van ICT (zeer) groot is.

Figuur 4.3: Afhankelijkheid van ICT (n=1.203)
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Bijna twee derde van de bedrijven (65,1%) zegt daarnaast in (zeer) grote mate vertrouwelijke
informatie op het bedrijfsnetwerk en/of op computers van het bedrijf op te slaan (zie figuur
4.4). Hierbij kan gedacht worden aan klant- en administratiegegevens en informatie over
productontwikkeling.

Figuur 4.4: Mate van vertrouwelijke informatie op het bedrijfsnetwerk/bedrijfscomputers
(n=1.203)
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Niet

Vervolgens is gevraagd in hoeverre men zich bewust is van de online risico’s die de
organisatie loopt (zie figuur 4.5). Bijna twee derde van de respondenten zegt zich in (zeer)
grote mate bewust te zijn van cybercrime (65,0%). Dit bewustzijn is (zeer) klein bij 8,4
procent.

Figuur 4.5: Bewustzijn van cybercrime (n=1.203)
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In figuur 4.6 is te zien dat een aanzienlijke groep het (heel) belangrijk vindt om digitale,
bedrijfsgerelateerde informatie te beveiligen. Slechts 4,1 procent vindt het (heel) onbelangrijk
en 12,2 procent van de ondervraagden heeft hier geen duidelijke mening over.

Figuur 4.6: Belang van informatiebeveiliging (n=1.203)
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(Heel) onbelangrijk

Voor het onderdeel bewustzijn van cybercrime is tevens aan de bedrijven gevraagd door wie
het beveiligen van digitale, bedrijfsgerelateerde informatie wordt geregeld binnen de
organisatie. Bijna de helft besteedt de informatiebeveiliging (grotendeels) uit aan een derde
partij (47,4%). Iets meer dan een kwart regelt dit echter binnen het bedrijf zelf en heeft een of
enkele medewerkers in dienst met affiniteit en kennis van ICT en/of informatiebeveiliging
(26,6%). Daarnaast heeft 8,6 procent van de bedrijven een aparte (ICT-)afdeling binnen de
organisatie die zich bezighoudt met het beveiligen van digitale informatie.

4.1.3 Beschermende maatregelen
Bij de bedrijven is geïnformeerd welke (preventieve) maatregelen zij hebben getroffen om
cybercrime zoveel mogelijk uit te sluiten. De genoemde maatregelen zijn gegroepeerd in
fysieke-, technische- en beleidsmaatregelen. Deze drie soorten maatregelen worden
achtereenvolgens besproken.

Fysieke maatregelen
Van alle bedrijven heeft 77,6 procent een of meer fysieke maatregelen getroffen om de
bedrijfs-ICT te beschermen. Uit figuur 4.7 is af te leiden dat de meest toegepaste fysieke
maatregel is het beschermen van de digitale omgeving tegen calamiteiten als brand en
overstroming (57,9%). Daarnaast beveiligt en/of sluit 44,9 procent van de bedrijven de
ruimtes af waarin zich (vitale) ICT bevindt. Bijna een kwart voorziet de ICT van een kenmerk
waarmee kan worden achterhaald of deze toebehoort aan het bedrijf. Het bevestigen van
computers/laptops aan een kabel is een maatregel die door 23,4 procent wordt toegepast.

Figuur 4.7: Fysieke maatregelen (n=1.203)
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Technische maatregelen
99,4 procent heeft een of meer technische maatregelen getroffen om het risico op cybercrime
zo veel mogelijk te beperken (zie figuur 4.8). Vrijwel alle bedrijven voorzien hun computers
van een virusscanner (96,8%) en/of een firewall (92,2%). Ook uit eerdere studies blijkt dat
deze twee maatregelen het meest worden toegepast (o.a. Ernst & Young, 2011; Federation of
Small Businesses [FSB], 2013; Hagen e.a., 2008; Motivaction, 2012). Het beveiligen van het
(draadloze) netwerk (89,6%) en het up-to-date houden van software (88,6%) zijn tevens
maatregelen die door een zeer grote groep worden getroffen.
91,4 procent maakt regelmatig back-ups van bestanden die op bedrijfscomputers en/of
het bedrijfsnetwerk staan. 68,8 procent slaat ook back-ups op buiten het bedrijfspand. Meer
dan eenderde van de bedrijven registreert (logt) (internet)activiteiten op het bedrijfsnetwerk
(36,7%). Door 19,9 procent worden de logs (regelmatig) gecontroleerd een geëvalueerd. Het
versleutelen van bestanden met vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld door middel van
encryptie, is een minder toegepaste maatregel (26,2%).
Figuur 4.8: Technische maatregelen (n=1.203)
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Beleidsmaatregelen
76,3 procent van de ondervraagden heeft een of meerdere beleidsmaatregelen getroffen
(figuur 4.9). De meest toegepaste beleidsmaatregel is het bewust maken van de werknemers
van online risico’s (60,3%). Percentages uit eerdere studies met betrekking tot bewustwording
variëren van 20 (FSB, 2013) tot 55 procent (Ponemon, 2012). Hoewel deze resultaten beperkt
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vergelijkbaar zijn51, lijken de bedrijven in dit onderzoek vergeleken met bedrijven in andere
studies vaker te kiezen voor het bewust maken van hun werknemers van online bedreigingen.
Meer dan eenderde van de bedrijven (38,0%) heeft regels op schrift gesteld over het
omgaan met vertrouwelijke informatie als persoonsgegevens van klanten. Een iets kleiner
aantal bedrijven heeft hetzelfde gedaan voor het (op verzoek) afgeven van bedrijfsgegevens
(35,0%). Regels met betrekking tot het openen van onbekende bestanden, zoals bijlagen in emails, zijn door 30,3 procent van de bedrijven opgesteld. Ook is bij respectievelijk 24,9 en
24,0 procent regelgeving over online betalingen en het gebruik van ICT voor privédoeleinden
aanwezig.
Figuur 4.9: Beleidsmaatregelen (n=1.203)
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Minder dan eenderde (29,0%) van de bedrijven heeft een schriftelijke weergave beschikbaar
van de huidige ICT infrastructuur. Bijna een op de vijf ondervraagde bedrijven is in het bezit
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een

informatiebeveiligingsbeleid

(19,5%).

21,7

procent

voert

regelmatig

(veiligheids)audits uit.
De overige twee bevraagde beleidsmaatregelen worden in mindere mate toegepast.
Slechts 5,7 procent van de bedrijven heeft scenario’s ontwikkeld waarin wordt beschreven
hoe de organisatie slachtoffer zou kunnen worden van cybercrime. Hierbij kan gedacht
worden aan een scenario waarin een ex-medewerker vertrouwelijke informatie steelt. Minder
51

Naast het feit dat de (wetenschappelijke) waarde van de geraadpleegde studies klein is (zie paragraaf 3.1.1 en
bijlage A), is ook onduidelijk in hoeverre bewustwording van werknemers in de verschillende studies op
dezelfde manier is gemeten. Bewustwording kan immers variëren van face-to-face training tot het sturen van een
e-mail aan de werknemers.

75

dan een op de twintig bedrijven heeft een protocol opgesteld waarin is beschreven hoe te
handelen bij cybercrime (4,9%).

Vertrouwen in getroffen maatregelen
Ten slotte is aan de bedrijven gevraagd hoeveel vertrouwen zij hebben in het totaal van de
door de organisatie genomen maatregelen om online risico’s te voorkomen. Een overzicht van
de antwoorden is weergegeven in figuur 4.10. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt
(heel) veel vertrouwen te hebben in de getroffen maatregelen (54,7%).
Figuur 4.10: Vertrouwen in getroffen maatregelen (n=1.203)
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Resume
Bedrijven ondernemen frequent online activiteiten en wel voor een diversiteit aan
toepassingen. Er wordt vooral gericht naar informatie gezocht op internet, gemaild en gebruik
gemaakt van internetbankieren. Dat zijn inmiddels min of meer klassieke internetactiviteiten.
Bedrijven zijn ook actief op sociale netwerksites, vooral op Facebook. Tegelijk maakt bijna
40 procent van de bedrijven geen gebruik van dergelijke sites. Te concluderen valt dat hoewel
bedrijven met een internetaansluiting deze intensief gebruiken voor min of meer klassieke
bedrijfsprocessen (zich informeren, corresponderen, betalen), het internetgebruik voor het
profileren van het bedrijf minder is ingeburgerd.
Bij het gros van de bedrijven (73,9%) zijn de bedrijfsprocessen (sterk) afhankelijk van
ICT. Ook bij een aanzienlijk deel (65,1%) staat in grote mate vertrouwelijke informatie op het
bedrijfsnetwerk. Bedrijven tonen zich bewust van de risico’s die vorenstaande met zich mee
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brengt: het leeuwendeel (83,7%) van de bedrijven vindt het belangrijk om de digitale
informatie binnen het bedrijf te beveiligen. Bijna de helft van de bedrijven kiest ervoor om
daartoe een externe partij in te schakelen. Daarmee, zo valt te concluderen, is het MKB niet
alleen afhankelijk van ICT maar zijn zij ook afhankelijk geworden van de kwaliteit van het
werk van externe ICT-specialisten en is het voor hen dus belangrijk om die kwaliteit te
kunnen beoordelen. Of zij daartoe in staat zijn en hoe zij dat dan doen, valt buiten het bestek
van dit onderzoek.
Ook door het treffen van maatregelen beschermen bedrijven zich tegen de risico’s van
cybercrime. Drie kwart treft een of meer fysieke maatregelen en drie kwart heeft
beleidsmaatregelen getroffen. De beleidsmaatregelen hebben met name betrekking op het
bewustmaken van het bedrijfspersoneel over de risico’s van cybercrime en het opstellen van
bedrijfsregels. De meest toegepaste fysieke maatregel is het beschermen van de digitale
omgeving tegen calamiteiten. Nagenoeg alle bedrijven hebben een of meer technische
maatregelen getroffen. Het betreft veelal ‘standaard’ maatregelen, zoals het geïnstalleerd
hebben van een virusscanner en firewall. De geavanceerdere beveiligingsmaatregelen, loggen
van activiteiten en gebruik van encryptie, komen minder vaak voor.
Ondanks de maatregelen die worden genomen, zijn de bedrijven door hun
afhankelijkheid van ICT en de mate waarin zij op het bedrijfsnetwerk vertrouwelijke
informatie opslaan, kwetsbaar. Zo beschikt een groot deel van de bedrijven niet over de voor
de hand liggende maatregelen om zichzelf te beschermen. Meer dan de helft beveiligt
bijvoorbeeld niet de ruimtes waarin zich (vitale) ICT bevinden, drie kwart versleutelt niet de
bestanden die vertrouwelijke informatie bevatten en een aanzienlijk deel van de bedrijven
heeft geen regels opgesteld over bijvoorbeeld online betalingen. Desondanks heeft meer dan
de helft van de bedrijven vertrouwen in de getroffen maatregelen om cybercrime te
voorkomen. De vraag is of dit vertrouwen terecht is. Wel verklaart het vertrouwen in de
getroffen maatregelen mogelijk waarom erg weinig bedrijven een protocol hebben opgesteld
waarin staat hoe te handelen in geval van een cybercrime.
Het geheel overziend, ontstaat het volgende beeld. Het MKB is meegegaan in de
digitalisering: bedrijfsprocessen vinden online plaats en MKB bedrijven nemen beveiligingsmaatregelen. Maar het MKB is geen digitale koploper: social media worden niet volop
verkend en geavanceerde beveiligingsmaatregelen zijn niet standaard. We zouden kunnen
zeggen dat het MKB digitaliseert binnen zijn comfortzone.
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4.2 Slachtofferschap van cybercrime en de wijze waarop cybercrime wordt gepleegd

In deze paragraaf staat slachtofferschap van cybercrime centraal. Eerst wordt beschreven in
hoeverre MKB bedrijven slachtoffer worden van verschillende vormen van cybercrime
(paragraaf 4.2.1). In de vragenlijst is doorgevraagd over de meest recente cybercrime waar
een MKB bedrijf slachtoffer van is geworden. Voor deze meest recente cybercrime wordt
beschreven door wie en hoe de cybercrime werd gepleegd (paragraaf 4.2.2). Daarbij is MKB
bedrijven ook gevraagd naar de ernst van de cybercrime en de ondervonden schade. Een
uiteenzetting van de resultaten over ernst en schade is opgenomen in paragraaf 4.2.3.

4.2.1 Slachtofferschap
Eerdere publicaties bieden geen eenduidig beeld van de mate waarin bedrijven slachtoffer
worden

van

cybercrime.

Prevalentiecijfers

variëren

bijvoorbeeld

tussen

de

23

(PricewaterhouseCoopers [PwC], 2011) en 87 procent (PwC, 2013). 52 De wetenschappelijke
waarde van de geraadpleegde studies is bovendien beperkt (zie paragraaf 3.1.1 en bijlage A).
Ook zijn de resultaten niet of nauwelijks vergelijkbaar, omdat bedrijven van verschillende
grootte zijn onderzocht en omdat de wijze waarop cybercrime is gemeten sterk uiteenloopt.
Om inzicht te kunnen bieden in de mate waarin het MKB slachtoffer wordt van
cybercrime is in deze studie gevraagd in hoeverre bedrijven in de twaalf maanden
voorafgaand aan het onderzoek te maken hebben gehad met verschillende vormen van
dergelijke criminaliteit. In de vragenlijst is per cybercrimevorm een korte toelichting gegeven
(bijlage C). Respondenten konden per type cybercrime aangeven of ze niet met dat type te
maken hadden gehad, of ze te maken hadden gehad met een mislukte poging of dat zij eens of
vaker van dat type slachtoffer waren geweest (tabel 4.1).
Slachtoffers zijn gedefinieerd als bedrijven die in het jaar voorafgaand aan het
onderzoek een of meerdere keren slachtoffer zijn geweest van vormen van cybercrime
(waarbij mislukte pogingen tot cybercrime dus niet meetellen).

52

Tussenliggende slachtofferpercentages zijn bijvoorbeeld: 30 procent (FSB, 2013); 45 procent (McAfee, 2013)
en 57 procent (Hoevenagel, 2013).
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Tabel 4.1: Vormen van cybercrime en de mate waarin het MKB daarmee is geconfronteerd in
de afgelopen twaalf maanden (in %) (n=1.203)

Malware
Phishing
E-fraude
Hacken
DoS-aanval
Diefstal datadragers
Cybersmaad/-laster
Identiteitsmisbruik
Defacing
Skimming - betaalpas
Ongeautoriseerd gebruik
bedrijfsnetwerk
Vernieling gegevens
Diefstal gegevens
Spionage
Cyberchantage
Cyberafpersing
Skimming - betaalsysteem

Weet
niet
6,5
3,4
1,7
5,2
3,3
1,5
3,5
5,3
1,4
2,7
6,6
3,1
5,1
9,6
1,2
1,2
2,2

Niet
49,5
51,2
86,2
87,2
91,7
95,4
93,0
90,9
96,3
93,8

≥ 1 mislukte
pogingen
26,0
38,2
8,0
4,2
2,0
0,1
0,7
1,7
0,3
1,8

1 keer
11,7
1,9
3,5
2,6
2,3
2,2
1,7
1,2
1,2
1,5

>1 keer
6,2
5,3
0,6
0,8
0,7
0,8
1,1
0,8
0,7
0,2

Totaal
slachtoffer
17,9
7,2
4,1
3,4
3,0
3,0
2,8
2,0
1,9
1,7

90,4
95,7
93,8
89,3
97,8
97,4
97,3

2,0
0,2
0,3
0,8
0,9
1,1
0,5

0,6
0,8
0,7
0,2
0,2
0,2
0,1

0,5
0,2
0,1
0,1
0
0
0

1,1
1,0
0,8
0,3
0,2
0,2
0,1

Als diefstal van datadragers buiten beschouwing wordt gelaten (omdat het geen cybercrime
betreft, zie voetnoot 14 op bladzijde 23), is 28,5 procent van de bedrijven waarop ons
onderzoek betrekking heeft slachtoffer geworden van een of meer vormen van cybercrime
(n=343). Uit de meest recente Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven van het WODC (2011)
blijkt dat 31 procent van de bedrijven slachtoffer werd van een of meer vormen van (met
name klassieke) criminaliteit. Dat betekent dat cybercrime onder bedrijven in nagenoeg
dezelfde mate voorkomt als traditionele criminaliteit.

Kanttekening bij slachtofferschap van phishing
In de vragenlijst is phishing gedefinieerd als ‘het via digitale middelen – zoals e-mail – met een
verzinsel informatie over uw bedrijf ontfutselen’. Er is derhalve sprake van slachtofferschap van
phishing als bedrijfsgegevens zijn ontfutseld (voltooid delict ‘oplichting’, art. 326 Wetboek van
Strafrecht). Enkel het verzenden van een phishingmail is dus een poging tot oplichting. Om te
voorkomen dat bedrijven dergelijke pogingen (het ontvangen van een phishing-mail) rapporteren als
slachtofferschap is hen de mogelijkheid geboden om pogingen apart te rapporteren (zie tabel 4.1).
Antwoorden op open vragen wijzen er op dat desondanks sommige bedrijven het enkel ontvangen
van een malafide verzoek tot afgifte van bedrijfsgegevens als slachtofferschap hebben gerapporteerd
(zie box 4.5). Dat betekent dat slachtofferschap van phishing in dit onderzoek mogelijk niet geheel
zuiver is gemeten. Het percentage bedrijven waarvan bedrijfsgegevens zijn ontfutseld ligt in
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werkelijkheid mogelijk dus lager. Voorzichtigheid is daarom geboden bij de interpretatie van de
resultaten over slachtofferschap van phishing.
Deze mogelijke onzuiverheid kan een vertekening opleveren van het totaalpercentage
slachtoffers cybercrime (28,5%). Daarom hebben we ook het slachtofferschapspercentage berekend
exclusief phishing. Veel wijzigt daardoor niet. Als phishing geheel buiten beschouwing wordt
gelaten, is nog steeds 26,4 procent van de bedrijven slachtoffer van een of meer vormen van
cybercrime (n=317). Het slachtofferschapspercentage kan op basis van dit onderzoek, enigszins
afgerond, dus nog steeds worden bepaald op tussen de 25 en 30 procent.
Van de hierna volgende analyses over slachtofferschap is phishing niet uitgesloten, ten eerste
omdat de twijfel omtrent de zuiverheid waarmee slachtofferschap bij dit delict is gemeten, is
gebaseerd op slechts enkele antwoorden bij open vragen. Ten tweede gaan veel van de analyses niet
over het totaal van alle cybercrimes maar over aparte delictsoorten (malware, phishing, e-fraude en
hacken), zodat phishing apart kan worden beoordeeld.

De meest voorkomende vormen van cybercrime zijn malware, phishing, e-fraude en hacken.
Bijna 18 procent van de bedrijven werd slachtoffer van malware, ruim 7 procent is slachtoffer
geworden van phishing, 4 procent kreeg te maken met fraude en ruim 3 procent is naar eigen
zeggen slachtoffer geworden van hacken.53 Ook uit ander onderzoek blijkt dat bedrijven –
hoewel niet per se vergelijkbaar met de bedrijven die in deze studie zijn onderzocht – met
name worden geconfronteerd met deze vormen van cybercrime (Ernst & Young, 2011; FSB,
2013; Hagen e.a., 2008; Hoevenagel, 2013; McAfee, 2013; Motivaction, 2012). In een
onderzoek naar slachtofferschap onder burgers in Nederland (dus geen bedrijven, maar
particulieren) is malware ook het delict met het hoogste slachtofferpercentage (16,7%) en
komen daarna hacken en e-fraude het meest voor (respectievelijk 4,3% en 2,7%). Phishing is
in het onderzoek onder particulieren niet bevraagd (Domenie e.a., 2013). Malware, phishing,
e-fraude en hacken zijn dus geen typische MKB-problemen, maar de algemene met
digitalisering samenhangende criminaliteitsproblemen die de hele samenleving – en dus ook
het MKB – raken. Deze problemen zijn ook tot op zekere hoogte persistent, aangezien in het
eerste brede onderzoek naar cybercrime in Nederland hacken en e-fraude al als
hoofdproblemen naar voren kwamen (Stol, Van Treeck & Van der Ven, 1999).

53

Het betreft zelfrapportageonderzoek, dus als een hack bij een bedrijf onopgemerkt is gebleven, kan de respondent rapporteren dat het bedrijf niet is gehackt terwijl dat mogelijk wel het geval is. Dit probleem is inherent aan
zelfrapportageonderzoek aangaande hacken. Het werkelijke percentage gehackte bedrijven kan in werkelijkheid
dus hoger liggen dan hier vermeld. Mogen we bij phishing een overrapportage vermoeden (zie kader), bij hacken
kan sprake zijn van een onderrapportage.
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Cybercrime als alledaags verschijnsel
Meneer Delhaize heeft een printshop en ziet dagelijks (mislukte) pogingen tot cybercrime:
‘We hebben een ftp server op de zaak staan en als ik kijk hoeveel er wordt geprobeerd in te
loggen, is dat wel dagelijks iemand, van alles en iedereen. Ik heb het een tijdje bijgehouden
en dan komt het adres ergens uit Rusland, of god weet waar. Het is denk ik meer een
maatschappelijk probleem dan een probleem waarbij je de boef moet vangen. Die boef
pakken is denk ik heel erg lastig.’

Tabel 4.1 laat zien dat e-fraude een relatief veel voorkomende vorm van cybercrime is. Het is
echter een paraplubegrip waaronder verschillende criminele gedragingen worden geschaard.
Respondenten die aangaven het slachtoffer te zijn geweest van fraude of oplichting via
internet is daarom gevraagd met welke vorm van fraude zij zijn geconfronteerd. Op die
manier wordt slachtofferschap van cybercrime zo specifiek mogelijk in kaart gebracht. Figuur
4.11 geeft de bevindingen weer.

Figuur 4.11: Vormen van e-fraude waarvan bedrijven slachtoffer worden (n=49)
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Ruim de helft van de slachtoffers van online oplichting kreeg te maken met spookfacturen
(n=29).54 Andere vormen van online oplichting komen in mindere mate, maar niet zelden,

54

Bedrijven kunnen ook offline spookfacturen ontvangen. Er is specifiek gevraagd naar fraudevormen via
internet.
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voor. Ook is ondernemers de mogelijkheid geboden om in een open antwoordveld toe te
lichten wat hen is overkomen. Drie van deze toelichtingen zijn bruikbaar. In onderstaande
tekstbox zijn de citaten opgenomen van deze ondernemers.

Box 4.1: Quotes van ondernemers over fraudevormen waarvan zij slachtoffer werden
-

“Credit card fraude door klant”

-

“Geld geincasseerd van de bank via ongeldige machtiging”

-

“Gemanipuleerde mails vanaf leverancier. Goederen betaald naar malafide bankrekening
(man in the middle aanval)”

Resume
Samenvattend zien we dat cybercrime het Midden- en Kleinbedrijf in Nederland qua prevalentie serieus raakt en wel in vergelijkbare mate als traditionele criminaliteit. Bedrijven
worden vooral slachtoffer van malware, phishing, hacken en verschillende vormen van efraude. Ander onderzoek in aanmerking genomen, kunnen we concluderen dat dit geen
typische MKB-problemen zijn, maar algemene met digitalisering samenhangende
criminaliteitsproblemen die de gehele samenleving en dus ook het MKB raken. Het laat zich
aanzien dat het MKB op het gebied van e-fraude wel te maken heeft met specifieke modus
operandi: acquisitiefraude (het ontvangen van spookfacturen) is de meest voorkomende fraudevorm binnen het MKB.

4.2.2 De wijze waarop cybercrime wordt gepleegd
Nadat was vastgesteld met welke vormen van cybercrime bedrijven te maken hebben gehad,
werd doorgevraagd over de cybercrimes die zij meemaakten. Omdat het sommige
respondenten anders veel tijd zou vergen, is het doorvragen beperkt tot de cybercrime die het
bedrijf het recentst heeft meegemaakt. Aangezien het geen cybercrime betreft, is diefstal van
datadragers hierbij buiten beschouwing gelaten. Zo selecteerden we 335 cybercrimeincidenten. De verdeling daarvan staat in tabel 4.2. Malware, phishing, e-fraude en hacken
zijn in deze selectie de meest voorkomende vormen van cybercrime, hetgeen logischerwijs
overeenstemt met de prevalentie van slachtofferschap (tabel 4.1 hierboven).
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Tabel 4.2: Cybercrimes waarover is doorgevraagd (steeds de recentste cybercrime waarmee
een bedrijf is geconfronteerd)

N
155
49
34
27
17
17
11
11
6
3
2
2
1
335

Malware
Phishing
E-fraude
Hacken
DoS-aanval
Cybersmaad/-laster
Identiteitsmisbruik
Skimming betaalpas
Defacing
Ongeautoriseerd gebruik bedrijfsnetwerk
Cyberafpersing
Vernieling gegevens
Diefstal gegevens
TOTAAL

% van de recentst
meegemaakte
cyberincidenten (n=335)
46,3
14,6
10,1
8,1
5,1
5,1
3,3
3,3
1,8
0,9
0,6
0,6
0,3
100

Bij de bespreking van de verdiepingsvragen worden deze 335 laatst meegemaakte
cybercrime-incidenten als uitgangspunt genomen. Ook zijn, voor zover mogelijk, steeds apart
de bevindingen gepresenteerd over de vier meest voorkomende cybercrimes. Daarbij zijn de
antwoorden van bedrijven die de laatste keer slachtoffer werden van malware, phishing, efraude of hacken vergeleken met de antwoorden van de overige slachtoffers.

Noot vooraf
Niet zelden zijn bedrijven in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek vaker dan
eens slachtoffer geworden van cybercrime (zie tabel 4.1). Zij hebben in deze studie echter
uitsluitend de mogelijkheid gekregen om over het laatst meegemaakte incident uitgebreid te
rapporteren. De bevindingen uit die selectie ‘elke recentste cybercrime waarmee een bedrijf is
geconfronteerd’ (tabel 4.2) zijn beperkt generaliseerbaar voor alle cybercrimes die door de
MKB bedrijven zijn gerapporteerd. Een aanvullende analyse laat namelijk zien dat de
verdeling van de selectie ‘elke recentste cybercrime’ in vergelijking met de verdeling van
‘alle in dit onderzoek gerapporteerde cybercrimes’ significant afwijkt. Waar het gaat om
uitspraken over een afzonderlijk type cybercrime (malware, phishing, e-fraude of hacken)
levert bovenstaande uiteraard geen probleem op, want dan speelt niet meer een rol welk
aandeel elk type cybercrime heeft in de steekproef, maar gaat het enkel om de wijze waarop
dat type cybercrime wordt gepleegd. Wel blijft nog de vraag of bevindingen aangaande een
bepaald type cybercrime uit de selectie ‘elke recentste cybercrime’ representatief zijn voor
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hetzelfde type cybercrime uit de selectie ‘alle in dit onderzoek gerapporteerde cybercrimes’.
Op die laatste vraag is geen antwoord voorhanden, omdat de wijze van plegen enkel is
uitgevraagd voor de recentste cybercrimes.

Bekendheid met de dader
Aan bedrijven is gevraagd of zij over het recentste incident weten wie de cybercrime heeft
gepleegd. Tabel 4.3 geeft schematisch weer in hoeverre bedrijven op de hoogte zijn van de
identiteit van de dader.

Tabel 4.3: Weet uw organisatie wie deze cybercrime heeft gepleegd?
Totaal slachtoffers (n=335)
Malware (n=155)**
Phishing (n=49)
E-fraude (n=34)
Hacken (n=27)

Ja
10,1
**0,6
2,0
**38,2
11,1

Vermoeden
5,4
3,2
2,0
8,8
7,4

Nee
79,4
**91,0
*91,8
**44,1
77,8

Weet niet
5,1
5,2
4,1
8,8
3,7

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05) (Z-score voor proporties)

Het gros van de bedrijven kent de identiteit van de dader niet. Bij malware incidenten blijkt de
dader significant vaker een onbekende dan bij overige vormen van cybercrime. Slachtoffers
van e-fraude daarentegen zijn in significant grotere mate op de hoogte van de identiteit van de
dader.

In totaal weten bedrijven in 15,5 procent van de laatst ondervonden incidenten wie de dader
was of hebben daarvan een vermoeden (n=52). Deze bedrijven geven voornamelijk aan te zijn
benadeeld door iemand die zij niet persoonlijk kennen. Respondenten is daarbij de
mogelijkheid geboden om te beschrijven door wie de cybercrime vermoedelijk werd
gepleegd. Zo is een aantal keer beschreven wie de (vermoedelijke) dader is (box 4.2).

Box 4.2: Citaten over de identiteit van de dader
-

“Bedrijf in Singapore” (slachtoffer e-fraude)

-

“Bedrijf in China” (slachtoffer e-fraude)

-

“Leverancier” (slachtoffer e-fraude)

-

“Persoon die met valse naam en bankafschrift ons misleid heeft” (slachtoffer e-fraude)

-

“Een familie lid maar expert zeggen dat dat niet kan…?” (slachtoffer hacken)
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-

“PKK strijders organisatie” (slachtoffer hacken)

-

“Een ex-medewerker van een ander bedrijf” (slachtoffer cybersmaad/laster)

-

“Een oud zakenpartner. Hij heeft het toegegeven. Politie wilde er niet eens naar
luisteren” (slachtoffer cybersmaad/-laster)

Veelal is de dader van cybercrime dus niet bekend. Mocht een bedrijf weten wie
(vermoedelijk) de dader is, dan is dat meestal iemand die zij niet persoonlijk kennen. Dat is
een bevinding die ook in andere studies naar cybercrime onder bedrijven terugkomt: hoewel
tot op zekere hoogte sprake is van een ‘insider threat’ (McAfee, 2013), zijn bedrijven met
name slachtoffer van cybercrimes die van buiten de organisatie worden gepleegd (Ernst &
Young, 2011; PwC, 2011; Verizon, 2012). Het gevolg daarvan voor politiewerk is dat in de
regel geen sprake is van een bekende verdachte: het eventuele opsporingsonderzoek zal zich
dus eerst moeten richten op het identificeren van de vermeende dader.

De internationalisering van cybercrime
Naast vragen over de mate waarin de dader een bekende is, zijn ook vragen gesteld over de
(vermoedelijke) pleegwijze. Uit eerder onderzoek is bekend dat cybercrime geregeld
landsgrenzen overschrijdt (Leukfeldt, Domenie & Stol, 2010; Domenie e.a., 2013). Ook in
deze studie is gevraagd in hoeverre het laatste cybercrime-incident vanuit Nederland werd
gepleegd. Tabel 4.4 laat zien dat ruim 8 procent van de laatst door bedrijven ondervonden
cybercrimes vanuit het buitenland is gepleegd. Het merendeel van de respondenten weet
echter niet vanuit welk land het delict is gepleegd. Dat kan betekenen dat het aantal
cybercrimes dat vanuit het buitenland wordt gepleegd in werkelijkheid hoger ligt. Indien de
categorie ‘weet niet’ buiten beschouwing wordt gelaten, is 19,2 procent van de e-fraudes
buiten Nederland gepleegd (n=26) en is 30,4 procent van het totaal aan cybercrimes buiten
Nederland gepleegd (n=92). Voor politiewerk betekent dit dat het opsporingswerk zich niet
alleen zal moeten richten op het identificeren van de vermeende dader, maar zich in een
substantieel deel van de zaken ook zal moeten richten op een onbekende dader die opereert
vanuit het buitenland. Andersom moet dan ook worden geconcludeerd dat de dader in het
leeuwendeel van de gevallen (69,6%) opereert vanuit Nederland – hetgeen betekent dat
Nederlands beleid inzake bestrijding van ‘MKB-cybercrime’ nog steeds dient te vertrekken
vanuit het nationale niveau.
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Tabel 4.4: Is het delict vanuit Nederland gepleegd?
Ja
19,1
7,7
4,1
61,8
7,4

Totaal slachtoffers (n=335)
Malware (n=155)**
Phishing (n=49)*
E-fraude (n=34)**
Hacken (n=27)

Nee
8,4
4,5
10,2
14,7
14,8

Weet niet
72,5
87,7
85,7
23,5
77,8

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)

Verder bestaan er verschillen tussen de cybercrimes: van malware en phishing is in grotere
mate onbekend of de dader(s) vanuit Nederland opereerden. Het is dus mogelijk dat daders
van deze criminaliteitsvormen vaker vanuit het buitenland opereren. Het tegenovergestelde
geldt voor e-fraude: bedrijven die de laatste keer slachtoffer zijn geworden van online
oplichting, weten in grotere mate van waaruit de dader(s) te werk ging(en) en stellen dat de
crimineel in ruim drievijfde van de gevallen vanuit Nederland opereert. Desalniettemin wordt
bijna 15 procent van deze groep slachtoffers alsnog gedupeerd door iemand die
(ogenschijnlijk) vanuit het buitenland te werk gaat. Vreemd zijn deze bevindingen niet: het is
aannemelijker dat slachtoffers van e-fraude op de een of andere wijze interactie gehad hebben
met de dader, bijvoorbeeld via zijn website of tijdens een aan- of verkoop, dan slachtoffers
van malware.

De pleegwijze van daders
Om inzicht te krijgen in de modus operandi van daders is vervolgens gevraagd in hoeverre
bedrijven op de hoogte zijn van de (vermoedelijke) pleegwijze van cybercriminelen. Tabel 4.5
geeft antwoord op de vraag in hoeverre bedrijven weten hoe de laatst ondervonden
cybercrime werd gepleegd.

Tabel 4.5: Weet u hoe de cybercrime is gepleegd?
Ja
20,3
12,3
22,4
44,1
18,5

Totaal slachtoffers (n=335)
Malware (n=155)**
Phishing (n=49)
E-fraude (n=34)**
Hacken (n=27)

Vermoeden
14,6
14,8
12,2
8,8
7,4

Nee
65,1
72,9
65,3
47,1
74,1

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)

Over het laatste incident geeft nagenoeg tweederde van de slachtoffers aan niet te weten hoe
de cybercrime werd gepleegd. Dat percentage is significant hoger onder de bedrijven die de
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laatste keer slachtoffer werden van malware dan onder slachtoffers van andere
cybercrimevormen: van de malware slachtoffers weet bijna 73 procent niet hoe de dader de
cybercrime heeft gepleegd. Bij e-fraude daarentegen is een significant groter deel van de
bedrijven op de hoogte of bestaat in ieder geval een vermoeden over de werkwijze van de
cybercrimineel.

Malware – lastig te herkennen
Meneer Veldhuizen heeft een meubelzaak. Op een dag krijgt hij een melding van zijn
virusscanner dat zijn computer besmet is. Hij heeft het vermoeden dat het virus via het
emailadres dat op zijn website staat is binnengekomen, maar weet dat niet zeker.
Meneer Veldhuizen krijgt veel spam binnen en vindt het soms moeilijk om het
onderscheid te maken tussen gewenste en ongewenste email. Hierdoor drukt hij per
ongeluk wel eens op een email die spam blijkt te zijn. Omdat meneer Veldhuizen niet
weet wat hij met de melding van zijn virusscanner aan moet, neemt hij contact op met
een jong bedrijfje dat hem vaker helpt met ICT-zaken. De jongens kunnen echter niets
vinden en meneer Veldhuizen neemt contact op met het virusscanbedrijf. Dit bedrijf is
uiteindelijk vijf volle werkdagen bezig om wat een nieuwe variant van malware blijkt te
zijn van de computer te verwijderen.

Om te begrijpen hoe cybercrimes worden gepleegd is aan slachtoffers gevraagd om de modus
operandi van de dader(s) bij het laatst ondervonden delict te beschrijven. In totaal hebben 83
slachtoffers een bruikbare beschrijving van de pleegwijze van daders beschreven. 55 Hierna is
achtereenvolgens beschreven hoe malware, phishing, e-fraude en hacken volgens slachtoffers
worden gepleegd. Daarna volgt een overzicht van de beschrijvingen van de pleegwijzen bij
andere cybercrimes. Bij de beschrijvingen van de pleegwijze is uitgegaan van de perceptie
van de respondenten: het kan dus zijn dat respondenten iets typeren als een bepaalde
cybercrimevorm, terwijl het in werkelijkheid om een andere vorm van (cyber)criminaliteit
gaat of geheel geen criminaliteit betreft. Hoewel de beschreven pleegwijzen een illustratief

55

In totaal gaven 94 respondenten een beschrijving van de modus operandi naar aanleiding van het laatst
ondervonden incident. 11 van de beschrijvingen waren echter onbruikbaar. Doordat de beschrijvingen te
summier zijn, blijft in die gevallen onduidelijk hoe de cybercrime werd gepleegd. Letterlijke voorbeelden van (in
dit geval door slachtoffers van malware gerapporteerde incidenten) waarbij duiding ontbreekt zijn: ‘virus
gepland trojan horse na tijdens n hack’ of ‘benaderd door een ip uit de buurt zoals weergegeven door de
provider’.
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inzicht bieden in de wijze waarop bedrijven slachtoffer worden van cybercrime, kunnen geen
generaliseerbare uitspraken worden gedaan over de pleegwijze per cybercrime. Daarvoor is
het aantal beschrijvingen te klein en de inhoud te divers.

Modus operandi bij malware
In totaal hebben 27 slachtoffers van malware een bruikbare beschrijving gegeven van de wijze
waarop de cybercrime werd gepleegd. Uit die beschrijvingen blijkt dat malware voornamelijk
het gevolg is van het eigen (onbewust risicovolle) internetgedrag van eigenaren van het MKB
en/of hun medewerkers. Het openen van ongewenste email en/of onbekende bestanden, het
downloaden van software en het bezoeken van risicovolle websites leidt er bijvoorbeeld toe
dat bedrijfsnetwerken worden geïnfecteerd. In box 4.3 zijn citaten opgenomen van
ondernemers die door hun eigen (onbewust risicovolle) internetgedrag gedupeerd werden.

Box 4.3: Quotes van slachtoffers van malware als gevolg van eigen (risicovol) internetgedrag
-

“Virus verborgen in spambericht wat door een medewerker is geopend”

-

“Er is op een exe bestand gedrukt die de pc besmet heeft met malware”

-

“Een virus tijdens raadplegen van een website”

-

“LINK IN EEN MAIL”

-

“Door het bezoeken van piratebay (vermoedelijk)”

-

“Downloaden van bestanden”

-

“Een mail van een curator die zei dat er nog een bedrag openstond bij een bedrijf die
failliet was. Er zat een link bij waar je de desbetreffende factuur kon zien. Hierna hadden
we een Trojaans Paard te pakken”

-

“Via een internetsite”

-

“Na iets opgezocht te hebben op internet liepen wij tegen ukash politie virus op
uiteindelijk zonder gevolgen verwijderd maar wel lang mee bezig geweest (3 uur)”

-

“Phishing mails, of het bezoeken van verkeerde site of openen van besmette bijlages. De
malware (trojan horse) bereikte ons interne netwerk, maar werd geblokkeerd en
verwijderd voor deze kon data minen of schade kon aanrichten”

-

“Verouderde versie virusscanner op computer”

-

“Via bezoeken besmette websites”

-

“Via bijlagen van e-mails”

-

“Via een bezochte website bestanden binnen gehaald”
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-

“Via een onbeveiligde computer”

-

“Via e-mail” (2x)

-

“Via het benaderen van een besmette site en via email”

-

“Opgebeld door een slecht Engels-sprekend persoon die zich voordoet als iemand van
Microsoft en die stelt dat er meteen allerlei computerinstellingen moeten worden
veranderd, waarmee zij toegang zouden krijgen tot de computer(netwerken)”

-

“Via mail binnengekomen terwijl de virusscanner hier nog geen ‘antwoord’ op had”

In sommige van bovenstaande beschrijvingen is onduidelijk in hoeverre sprake was van een
ogenschijnlijk betrouwbare website, e-mail of een vermoedelijk vertrouwd bestand. Echter,
dat cybercriminelen proberen om gebruik te maken van (zogenaamd) betrouwbare partijen
voor het verspreiden van malware wordt duidelijk uit verschillende andere reacties van de
ondervraagden. Het is voor ondernemers in zulke gevallen geen sinecure om niet de dupe te
worden van cybercrime, omdat cybercriminelen het ondernemers lastig maken om dergelijke
criminaliteit te herkennen.

Box 4.4: Citaten van ondernemers die door ogenschijnlijk betrouwbare partijen toch zijn
geïnfecteerd met malware
-

“Bij het installeren van online software wordt vaak zonder dat je het door hebt malware
geïnstalleerd (ongewenste programma’s). Het laatste voorbeeld wat ik hiervan heb
binnen onze organisatie is Holasearch. Bij het installeren van Mozilla Firefox (browser)
zijn al mijn zoekmachine instellingen ineens op HolaSearch gezet”

-

“MMS zogenaamd van Vodafone verstuurd via email. Pas toen er in een week tien van
deze berichten binnenkwamen kregen we argwaan, de eerste keer nog niet, mede omdat
er net een echte MMS naar een mobiele telefoon was gestuurd”

-

“Het ging hier om een Trojan (Conficker) die op een door een klant (voor
testdoeleinden) ter beschikking gestelde laptop aanwezig was. Het was een Windows XP
laptop waarop een beveiligingspatch ontbrak”

-

“Via de ad-servers van NU.NL”

-

“Webserver van hosting provider vuurwerk was gehackt”

-

“Bijlage in ogenschijnlijk betrouwbare afzender”

-

“Via zip bestanden die in vertrouwelijk wekkende emails zijn verwerkt”

-

“Onveilige windows software”
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Modus operandi bij phishing
Van de ondernemers die de laatste keer slachtoffer werden van phishing, hebben twaalf een
bruikbare beschrijving gegeven van de modus operandi van de dader(s). Box 4.5 illustreert
hoe phishing volgens ondernemers wordt gepleegd. Van de twaalf beschrijvingen hebben er
zes betrekking op het manipuleren van het digitaal betalingsverkeer. Cybercriminelen
proberen bedrijven geld afhandig te maken door bijvoorbeeld te vragen naar vertrouwelijke
bankgegevens of door te suggereren dat een (online) betaling is of moet worden gedaan of
teruggedraaid. In de overige beschrijvingen, maar ook eenmaal als toelichting op de modus
operandi bij malware, komt naar voren dat criminelen door social engineering ‘op afstand’
toegang proberen te krijgen tot de bedrijfscomputer(s). Bedrijven worden in zulke gevallen
gebeld in een poging hen ervan te overtuigen dat diegene aan de andere kant van de lijn op
afstand toegang moet krijgen tot het bedrijfsnetwerk om zogenaamd computerinstellingen te
wijzigen.

Box 4.5: Citaten van ondernemers over de modus operandi bij phishing
Digitaal betalingsverkeer
-

“De “standaard” e-mails met een link inzake update bankgegevens. We zijn hier
overigens nooit ingetrapt”

-

“Het ging altijd om imitaties van ing of abnamro sites met het verzoek in te loggen. Alles
gemeld aan deze organisaties en meestal was het al niet meer mogelijk op een dergelijke
site in te loggen omdat het al door ing of abn onderschept was”

-

“Kopie gemaakt van onze ing betaalrekening. Leek alsof wij een betaling deden aan een
verzekeraar. Volgende dag bleek dit een malafide bedrijf”

-

“Phishing via e-mail Rabobank”

-

“Via email ontvangen we regelmatig verzoeken tot annulering van ideal betalingen die we
niet hebben gedaan of we ontvangen nep facturen of nep brieven van deurwaarders”

-

“Wij ontvangen dagelijks fishing mails van zogenaamde diverse bankinstellingen, andere
instellingen zoals mails die zogenaamd van Ideal afkomen of mails van internet
leveranciers c.q. postorderbedrijven, bijvoorbeeld H en M kleding. In deze mails staan
links om bestelling te annuleren. Maar deze mails komen dus niet van de oorspronkelijke
bedrijven af dus ik denk dat het de bedoeling is van deze spookmails dat je de link aanklikt
en dat vervolgens de computer gehackt wordt. Omdat wij een kleine organisatie zijn en
iedereen goed geinformeerd en geinstrueerd is en weten wat er in onze organisatie speelt
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en wat er besteld wordt, verwijderen wij deze mail acuut. De bankmails m.b.t. fishing
stuur ik door naar de desbetreffende bank”

Overig
-

“…gebeld worden door zgn. helpdesk van microsoft en poging om remote access tot ons
netwerk te krijgen”

-

“Opgebeld en daarna ingelogd in onze computer”

-

“Email naar administratie gestuurd met verzoek om terugsturen gegevens. Bleek
vervolgens dat dit een inschrijfformulier was voor een niet/nauwelijks bestaand online
adresboek, bedrijf heeft een half jaar lang geprobeerd een aanzienlijk bedrag te innen
voor de vermelding. Ik vermoed dat hun handeling legaal is maar lag zeker dicht tegen
oplichting aan. Niet betaald”

-

“Hoofdprijs gewonnen graag bankgegevens voor storten bedrag”

-

“Post laten doorsturen naar ander adres”

-

“Via verschillende mails werd er naar vertrouwelijke gegevens gevraagd”

Sommige bedrijven die zijn geconfronteerd met phishing zien zichzelf als slachtoffer, zonder
dat daadwerkelijk bedrijfsgegevens zijn ontfutseld. In de beleving van deze bedrijven is het
door een cybercrimineel benaderd worden om voor malafide doeleinden bedrijfsgegevens af
te staan, in tegenstelling tot de door de onderzoekers beoogde definitie van slachtofferschap
van phishing (zie paragraaf 4.2.1), klaarblijkelijk genoeg om te spreken van slachtofferschap.
Andere bedrijven zien zichzelf als slachtoffer als zij daadwerkelijk in de phishing-poging zijn
getrapt.

Modus operandi bij e-fraude
Van de bedrijven die de laatste keer slachtoffer werden van e-fraude, hebben veertien
beschreven hoe de cybercrime is gepleegd (box 4.6). De beschreven werkwijzen illustreren
dat cybercriminelen een breed pallet aan fraudevormen, zoals reeds bleek uit figuur 4.11,
voorhanden hebben en gebruiken. Het niet betalen voor een product of dienst, het niet leveren
van betaalde producten of diensten of het afleveren van slechte kwaliteit en acquisitiefraude
zijn vormen van e-fraude waarmee bedrijven worden geconfronteerd.
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Box 4.6: Citaten van slachtoffers van e-fraude die hebben beschreven hoe de fraude is
gepleegd
Niet betalen voor dienst of product
-

“Afspraken niet nagedaan, betaling geleverde diensten niet overgemaakt”

-

“Middels katvangers die vervolgens niet betalen”

-

“Online oude IT hardware verkocht aan een inkoop partij. Partij heeft het opgehaald en
nooit het geld betaald. Achteraf lazen we op internet dat hij een oplichter is en niemand
geld krijgt”

Betaald, maar niet geleverd of slechte kwaliteit
-

“Bestelling van meerdere cv-ketels. 1 stuks opgehaald waarna duidelijk werd dat bedrog
in het spel was.. Aangifte gedaan op politieburo – bijna 1 ½ uur binnen gezeten – maar
niet serieus afgehandeld door politie Roosendaal”

-

“De vooruitbetaalde bestelling is niet geleverd”

-

“Iets besteld, betaald, nooit ontvangen”

-

“Product werd aangeboden via marktplaats tegen een redelijke prijs (geen vermoeden
van fraude). Product werd na betaling niet geleverd”

Acquisitiefraude
-

“Factuur opgestuurd voor een reclame die nooit in een krant is geplaatst en waar de
krant zelf niks van wist”

-

“Vragen aan de telefoon om via een fax een abonnement op te zeggen en deze getekend
retour te faxen. En dan een paar maanden later een aanmaning sturen en dwangbevel dat
je moet betalen. Dus ipv opzeggen zit je er volgens de kleine lettertjes nog aan vast. Het
gaat hier om een website waar je dan op staat met nutteloze informatie”

-

“Spookfactuur verzonden via BV structuur”

Overig
-

“Gestolen credit card gegevens van een klant”

-

“Teksten naderhand toegevoegd in een email wisseling”

-

“Via een ongeldige machtiging bij de bank. De omschrijving op het bankafschrift kwam
van “multipay”

-

“Vragen om bankgegevens”
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Modus operandi bij hacken
Hacken is een van de meest voorkomende cybercrimevormen onder bedrijven. Zes
ondernemers die hacken als laatst ondervonden cyberincident rapporteerden hebben
beschreven hoe de dader(s) te werk ging(en). Box 4.7 illustreert hoe bedrijven slachtoffer
worden van hacken.

Box 4.7: Citaten van slachtoffers van hacken over de modus operandi van daders
-

“Binnengekomen via een besmet bestand. Daarna werden regelmatig instellingen in ons
systeem gewijzigd en onze computer gebruikt om spam te versturen. Nieuwe server moeten
aanschaffen”

-

“Bruteforce hacking van wachtwoorden van onze klanten”

-

“RDP hacking die open stond”

-

“Betreft ziekenhuis afdeling – website van ziekenhuis nagemaakt en medewerkers ww
ontfutseld”

-

“Software geïnstalleerd na openen e-mail”

-

“Volgens mij via gekopieerde pagina”

Enkele van de hierboven gepresenteerde citaten bevestigen eerder onderzoek (Leukfeldt e.a.,
2010). Daaruit is namelijk gebleken dat hacken veelal dient als middel tot een achterliggend
doel. De citaten hier suggereren bijvoorbeeld dat er is gehackt om wachtwoorden te
ontfutselen, of om via het netwerk van een bedrijf spam te versturen. Daarbij wordt om te
hacken gebruik gemaakt van uiteenlopende methoden, zoals het namaken van inlogwebsites
of het infecteren van computers met kwaadaardige software die de hacker toegang verschaft
tot het bedrijfsnetwerk.

De pleegwijze bij overige cybercrimes
Overige bruikbare beschrijvingen van de pleegwijze hebben betrekking op smaad/laster,
skimming, defacing, identiteitsmisbruik en een DoS-aanval. Aangezien het aantal slachtoffers
per delict waarover de pleegwijze wordt beschreven steeds klein is, zijn de citaten in
navolgende tekstboxen ter illustratie opgenomen.
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Box 4.8: Citaten van slachtoffers van cybersmaad/-laster
Smaad laster (n=10)
-

“Valse meldingen op websites van derden”

-

“Slechte recensies verspreid op internet”

-

“Recensie met leugens”

-

“Op een site leugens vertellen”

-

“Ongenoegen over personen binnen de organisatie geplaatst op de site; oordeelzelf.nl”

-

“Het plaatsen van lasterlijke uitlatingen op fora door een ex-medewerker (met functie
systeembeheerder) die op staande voet was ontslagen na malversaties, fraude en
bedreigingen. De medewerker is nog in het bezit van bedrijfsgegevens en software
licentiecodes. De laatste zijn vermoedelijk verhandeld via internet”

-

“Het bewust verspreiden van onjuiste informatie via een forum”

-

“Een lasterlijk, beledigend en onwaar bericht op internet gezet”

-

“Door op google bij ons bedrijf een recensie te schrijven die niet waar is. Het verwijderen
van deze recensie is niet mogelijk”

-

“Door het voeden van een website met bezwarende uitspraken over onze organisatie. Dit
betrof een soort forum”

Internet biedt cybercriminelen een (anoniem) platform om opzettelijk de eer of goede naam
van een bedrijf aan te tasten. De citaten in box 4.8 maken duidelijk dat daarvoor onder andere
online fora en recensiesites worden gebruikt.

Box 4.9: Citaten van slachtoffers van skimming, defacing, identiteitsmisbruik en een DoSaanval
Skimming (pas) (n=6)
-

“Skimming passen bij betaalautomaat parkeren te Amsterdam centrum”

-

“Pincode ontfutselt”

-

“Operatie in groepsverband, waarbij 1 persoon voor afleiding zorgde zodat persoon 2 de
pincode tijdens een betaling kon achterhalen, waarna persoon 3 de kaart ontvreemde”

-

“Geskimed bij tank station”

-

“Creditcard nummer via een internetkoop verkregen en misbruikt door derden. De
creditcard fraude is opgelost door creditcard maatschappij. Schadebedrag bedroeg EUR
569.00”
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-

“Bij het tankstation geskimmed!”

Defacing (n=4)
-

“Ze proberen via mijn gastenboek hun websites onder de aandacht te brengen zodat ze
waarschijnlijk hoger in zoekmachines komen te staan. Dit gebeurt volgens mij
automatisch want als het gebeurd is het vaak in grote getale. Er zit een filter tussen dus ik
plaats alleen wat ik geschikt vind”

-

“Webserver gehackt”

-

“Plezier hacken van slecht beveiligde site”

-

“Onze (ex) websitebeheerder had een extreem eenvoudig paswoord. Websitebeheerder is
weg. Alle wachtwoorden zijn nu heel moeilijk”

Identiteitsmisbruik (n=3)
-

“Gebruikt gegevens van de website om zich voor te doen als een medewerker van ons
bedrijf”

-

“Kopiëren van delen van website”

-

“Website is gehackt doordat er geen update is geweest. Vanuit de website is veel spam
gestuurd”

DoS-aanval (n=1)
-

“Door inzet anonymous netwerk”

Uit box 4.9 blijkt dat betaalpassen worden geskimd door malafide pinapparatuur. Daarnaast
toont een van de citaten aan dat gegevens van een betaalpas ook via internet worden
gekopieerd en misbruikt.
De citaten over defacing maken duidelijk dat het bekladden van een website geen
opzichzelfstaand delict is. Veelal is het nodig eerst in te breken op een geautomatiseerd werk
voordat een website kan worden aangepast.
Identiteitsmisbruik vindt op verschillende wijzen plaats: de cybercrimineel kan zich
voordoen als een bedrijf, delen van websites worden gekopieerd of bedrijven zien het als
identiteitsmisbruik als er vanuit de naam van de organisatie spam is verstuurd.
Tot slot is een van de slachtoffers naar eigen zeggen de dupe geweest van een naar
eigen zeggen door ‘anonymous’ uitgevoerde DoS-aanval.
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Resume over de wijze waarop cybercrime wordt gepleegd
In deze paragraaf is beschreven in hoeverre bedrijven weten hoe de laatst door hen
ondervonden cybercrime werd gepleegd. Veelal ontbreekt het ondernemers aan zicht op de
modus operandi van daders. De dader is in het gros van de gevallen onbekend, bedrijven zijn
doorgaans niet op de hoogte van het pleegland en meestal is onduidelijk hoe de cybercrime
werd gepleegd. Vooral bij malware geven weinig bedrijven aan te weten hoe de cybercrime is
gepleegd. Bij e-fraude weten juist meer bedrijven hoe het delict is gepleegd. Dat heeft
vermoedelijk te maken met het gegeven dat bij een oplichting op enigerlei wijze sprake is
geweest van interactie tussen dader en slachtoffer.
Voor zover bedrijven daarvan op de hoogte zijn, hebben zij beschreven hoe de
cybercrime werd gepleegd. Hoewel het aantal beschrijvingen per cybercrime te klein is om
generaliseerbare uitspraken te doen over de modus operandi van cybercriminelen, bieden de
citaten van ondernemers een illustratie van de wijze waarop cybercrime wordt gepleegd. Uit
de casusbeschrijvingen blijkt over de meest voorkomende vormen van cybercrime:
-

dat malware infecties voornamelijk het gevolg zijn van het eigen (onbewust risicovolle)
internetgedrag van (medewerkers van) bedrijven en dat cybercriminelen proberen
malware te verspreiden via ogenschijnlijk betrouwbare partijen;

-

dat phishing veelal gericht is op het manipuleren van het digitale betalingsverkeer;

-

dat e-fraude verschillende vormen kent, waarvan ondernemers met name acquisitiefraude
en aan- en verkoopfraude herkennen en beschrijven;

-

en dat hacken veelal een achterliggend doel dient: er wordt bijvoorbeeld gehackt om
vervolgens bedrijfsgegevens te stelen of om via het bedrijfsnetwerk spam te versturen.
Hackers maken gebruik van verschillende methoden, zoals het namaken van
inlogwebsites, om zich ongeautoriseerd toegang tot het bedrijfsnetwerk te verschaffen;

-

dat het aantasten van de eer of goede naam van een bedrijf eenvoudig kan geschieden door
bijvoorbeeld berichten te plaatsen op recensiesites.

4.2.3 Ernst en schade
Naar aanleiding van de laatste cyberincidenten waarvan bedrijven slachtoffer zijn geworden
zijn verder vragen gesteld over de ernst en over de door de cybercrime ondervonden schade.
Het valt op dat bedrijven het laatste cyberincident waarvan zij slachtoffer zijn geworden lang
niet altijd als erg bestempelen (tabel 4.6).
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Tabel 4.6: De mate waarin bedrijven het erg vinden om te worden geconfronteerd met
cybercrime
N
335
155
49
34
27

Slachtoffer totaal (n=335)
Malware (n=155)**
Phishing (n=49)
E-fraude (n=34)*
Hacken (n=27)

Erg
26,3
18,1
24,5
47,1
40,7

Gewoon
40,9
44,5
28,6
32,4
33,3

Niet erg
32,8
37,4
46,9
20,6
25,9

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)

Doorgaans geven respondenten aan dat zij het laatste incident waarmee het bedrijf te maken
had ‘niet erg’ of ‘gewoon’ vinden (73,7%). Ruim een kwart vindt het ‘erg’ (26,3%). Malwareincidenten worden als minder erg ervaren dan overige cybercrimes. E-fraude daarentegen
vindt het MKB juist een erge vorm van cybercrime.
Mogelijk kan deze bevinding worden verklaard doordat bedrijven lang niet altijd
schade ondervinden van cybercrime. Een bedrijf dat bijvoorbeeld is geconfronteerd met
malware maar daarvan geen schade heeft ondervonden omdat de antivirussoftware de
malware tijdig heeft gedetecteerd en verwijderd, heeft wel te maken gehad met cybercrime
maar daarvan geen schade ondervonden. Verdiepende analyses laten zien dat de mate waarin
bedrijven het erg vinden om te worden geconfronteerd met cybercrime, samenhangt met de
door cybercrime ondervonden schade. Bedrijven die het slachtoffer waren van cybercrime en
daar schade van ondervonden rapporteren het laatste incident in significant grotere mate als
erg dan bedrijven die een cybercrime hebben meegemaakt maar daarvan geen schade
ondervonden. Figuur 4.12 geeft aan in hoeverre en welke schade bedrijven van cybercrime
ondervinden.
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Figuur 4.12: Ondervonden schade naar aanleiding van laatste incident (n=335)
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Bijna 45 procent van de bedrijven heeft naar eigen zeggen geen schade ondervonden van het
laatste cyberincident. Tijdverlies en financiële schade zijn de meest gerapporteerde
schadevormen: bijna 36 procent rapporteert tijdverlies en ruim een op de vijf bedrijven heeft
als gevolg van cybercrime nadelige financiële gevolgen ondervonden. Hoewel beperkt
vergelijkbaar, zijn dat resultaten die ook terugkomen in ander onderzoek naar de schade van
cybercrime onder bedrijven. In de ICT Barometer wordt bijvoorbeeld ook geconstateerd dat
het gros van de bedrijven geen schade ondervindt van cybercrime en dat een op de vijf
financiële schade ervaart (Ernst & Young, 2011). Op basis van de Noorse Computer Crime
Survey uit 2006 beschrijven Hagen e.a. (2008) bovendien dat ‘extra werk’ (tijdverlies) de
voornaamste schade is die door cybercrime wordt veroorzaakt.
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Malware – tijdsverlies en onmacht
Toen meneer Veldhuizen malware op zijn computer had, kon hij geen gebruik maken
van zijn bedrijfscomputer en is hij veel bezig geweest met bellen en overleggen met het
virusscanbedrijf. De werkzaamheden voor zijn winkel heeft hij grotendeels per telefoon
en fax moeten doen. Het incident heeft hem veel tijd gekost, maar er is geen andere
schade. Terugkijkend op het incident vindt meneer Veldhuizen het niet eens zo vervelend
dat hij een week kwijt was met het oplossen van het probleem. Het ergste vond hij het
gevoel van onmacht: ‘het ergste is dat ik daar niets tegen kan doen. Dan word ik
ontzettend boos, maar vooral door onmacht dat ik niets kan doen. Dat het ook zo laf is,
natuurlijk, dat je er niet achter komt wie het is. Dat gevoel vind ik nog erger dan de last
er mee hebben’.

Schade is (gedeeltelijk) cybercrimespecifiek (zie tabel 4.7). De schade bij malware zit hem
met name in tijdverlies: de malware infectie moet ongedaan worden gemaakt. De schade bij
fraude is doorgaans van financiële aard. Phishing is een vorm van cybercrime waarvan
bedrijven doorgaans het minst vaak schade rapporteren.

Tabel 4.7: Door slachtoffers gerapporteerde schadevormen bij het laatste incident

Geen schade
Tijdverlies
Financiële schade
Verlies/beschadiging
gegevens
Imago/reputatieschade
Vertrek van klanten

Totaal
slachtofferschap
(n=335)
44.8
35,8
20,6
6,0

Malware
(n=155)
43.2
**46,5
*15,5
7,1

Phishing
(n=49)
**69,4
*22,4
**6,1
4,1

E-fraude
(n=34)
29,4
20,6
**61,8
0,0

Hacken
(n=27)
33,3
40,7
33,3
11,1

5,7
1,2

**0,6
0,0

0,0
2,0

5,9
2,9

7,4
3,7

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)

Als sprake was van financiële schade is gevraagd wat de hoogte van de schade ongeveer was.
Respondenten werd daarbij verzocht om af te ronden op hele bedragen. 20,6 procent (n=69)
van de bedrijven rapporteerde financiële schade. Echter, negen van de respondenten die
financiële schade hebben gerapporteerd naar aanleiding van het laatst ondervonden incident
waren niet op de hoogte van het schadebedrag. Eén ondernemer heeft aangegeven de hoogte
van de schade liever niet te willen rapporteren. 59 ondernemers hebben wel een indicatie
gegeven van de hoogte van de financiële schade (dat is 85,5% van alle slachtoffers met
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financiële schade). Gezamenlijk hebben die 59 bedrijven 442.953 euro schade geleden. Dit
betreft het schadebedrag naar aanleiding van de door bedrijven laatst ondervonden
cyberincidenten. Het kan zijn, zoals ook tabel 4.1 laat zien, dat bedrijven vaker dan eens
slachtoffer zijn geweest van cybercrime. In dat geval is het mogelijk dat ook schade is
ondervonden van andere cybercrimes dan het laatste incident waarover hier is gerapporteerd.
Het totale schadebedrag bij de bedrijven in ons onderzoek ligt in werkelijkheid vermoedelijk
dan ook hoger. Verder dient te worden opgemerkt dat de gerapporteerde schadebedragen sterk
uiteenlopen en variëren van 15 tot 240.000 euro.56 Dat betekent dat één van de gerapporteerde
schades meer dan de helft (54,2%) van het totale schadebedrag behelst. Vorenstaande maakt
extrapoleren van de bevindingen tot een niet te verantwoorden onderneming.
Een vergelijking met schadebedragen uit eerder onderzoek is door de beperkte
generaliseerbaarheid van de bevindingen niet zinvol. Bovendien zijn de resultaten uit eerdere
studies beperkt vergelijkbaar en lopen de gevonden schadebedragen ver uiteen waardoor het
onmogelijk is een eenduidig beeld te schetsen van de cybercrimeschade onder bedrijven (zie
o.a. Ernst & Young, 2011; FSB, 2013; PwC, 2013).

Hacken – dagelijkse angst
Mevrouw Bijker is eigenaresse van een kapsalon en is al drie keer het slachtoffer
geworden van cybercrime. De laatste keer werd ze slachtoffer van een hacker die zich
toegang had verschaft tot haar computersysteem. De hacker keek mee met betalingen
die mevrouw Bijker via internetbankieren deed en heeft ervoor gezorgd dat sommige
betalingen meerdere malen werden overgemaakt. Het is de hacker echter niet gelukt
om geld weg te sluizen. Het kostte mevrouw Bijker veel moeite de onterechte betalingen
teruggestort te krijgen. Het voorval heeft ervoor gezorgd dat mevrouw Bijker bewuster
is van cybercrime en dat ze haar netwerk optimaal heeft laten beveiligen. Toch is ze
nog steeds bang opnieuw slachtoffer te worden en zet zo gauw ze ‘iets raars’ ziet, haar
de computer uit. Ze vindt het best wel eng dat haar bedrijfsvoering van ICT afhankelijk
is: ‘Ik heb twee keer een insluiper in mijn woning gehad, dat was vervelend. Maar dit is
niet uit te leggen[…]. Bij een insluiper weet je of er iemand binnen is geweest en aan je
spullen heeft gezeten. Maar zo gauw je die computer aanzet weet je niet of er iemand
mee zit te kijken of dat je weer bedonderd gaat worden. En dat is gewoon dagelijks’.

56

Een overzicht van de gerapporteerde schadebedragen is opgenomen in bijlage F.
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Respondenten is ook de mogelijkheid geboden om andere vormen van schade te rapporteren.
Daarvan is herhaaldelijk gebruik gemaakt. Soms gebruiken respondenten deze mogelijkheid
om te verduidelijken wat voor schade ze hebben geleden. In sommige gevallen worden ook
andere gevolgen van de laatst ondervonden cybercrime beschreven. In box 4.10 zijn de
beschreven schades opgenomen. Hoewel een deel van de bedrijven het niet erg vindt om
slachtoffer te worden, bevestigen een aantal van de citaten dat cybercrime wel degelijk erg
kan zijn. Slachtoffers van malware en hacken konden bijvoorbeeld herhaaldelijk geen gebruik
maken van hun e-mailaccounts en het bedrijfsnetwerk of zagen zichzelf genoodzaakt het
volledige bedrijfsnetwerk te vervangen. Naast technische en financiële gevolgen, kan
cybercrime ook een persoonlijke, psychosociale impact maken op slachtoffers. Zo rapporteert
een slachtoffer van hacken ‘veel onrust en buikpijn’ te ervaren als gevolg van de cybercrime
en is een slachtoffer van phishing ‘angstiger voor gebruik’ van ICT geworden. Een bevinding
die wordt onderstreept door de resultaten van de diepte interviews.
Box 4.10: De door respondenten beschreven schadevormen als gevolg van de laatst
ondervonden cybercrime
Gevolgen van malware
-

“Door virus niet kunnen werken op de computers”

-

“Extra kosten op probleem op te laten lossen door derden”

-

“Financiële schade in de vorm van doorbelaste uren van onze ICT-partner”

-

“Lastig te meten”

-

“Nieuwe computer”

-

“Paar dagen niet kunnen gebruiken van computer vanwege reparatie”

-

“Tijdelijk geen reserveringen kunnen aannemen via website”

-

“Vervanging volledige netwerk”

Gevolgen van hacken
-

“Geen emailcontact mogelijk”

-

“Heel veel onrust en buikpijn”

Gevolgen van phishing
-

“Angstiger voor gebruik”

-

“Schade voor een van de medewerkers”
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Gevolgen van smaad/laster
-

“Verlies van vertrouwen in de eigen medewerkers”

-

“Is niet te meten, we weten niet wie hierdoor is afgehaakt”

Overige gevolgen
-

“Tijdelijk geen gebruik kunnen maken van netwerk” (slachtoffer DoS-aanval)

-

“Verlies van vertrouwen door klant” (slachtoffer ID misbruik)

Resume over de ernst en schade van het laatst ondervonden incident
Bedrijven classificeerden de laatst ondervonden cybercrime lang niet altijd als ‘erg’. Over de
hele linie vindt een kwart van de bedrijven het wel erg om slachtoffer te worden van
cybercrime. Vooral e-fraude wordt als erg beoordeeld. De ernst van cybercrime hangt samen
met de ondervonden schade: hoe meer schade er is geleden, hoe erger bedrijven het laatste
incident vinden. Dat een groot deel van de bedrijven geen schade heeft ondervonden van
cybercrime, verklaart dan ook waarom cyberincidenten niet per se erg gevonden worden.
Bedrijven ondervinden als gevolg van de laatst ondervonden cybercrime voornamelijk
financiële schade en schade in de vorm van tijdverlies.
Schade is (deels) cybercrimespecifiek. Bij malware is de schade voornamelijk
gebonden aan de tijd die het kost om de infectie ongedaan te maken, terwijl de schade bij efraude voornamelijk van financiële aard is. De bevindingen laten geen algemene uitspraken
toe over de (gemiddelde) hoogte van de financiële schade van cybercrime onder bedrijven.
Ook bieden de gegevens onvoldoende grondslag voor het verantwoord berekenen van een
landelijke schadesom of het berekenen van een gemiddelde schadesom per cybercrime.
Bijlage F geeft een overzicht van alle gemelde schadebedragen.
Wel is duidelijk dat cybercrime, ondanks dat een aanzienlijk deel van de bedrijven de
laatst ondervonden incidenten niet als erg beschouwen, nare gevolgen kan hebben. Naast
financiële gevolgen, beschrijven slachtoffers herhaaldelijk dat zij de ICT binnen het bedrijf
tijdelijk niet konden gebruiken als gevolg van cybercrime en/of dat zij psychosociale
gevolgen hebben ondervonden, zoals het angstiger worden voor het gebruik van ICT en het
ervaren van onrust en buikpijn.
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4.3 Reacties van slachtoffers en de aanpak van cybercrime

In deze paragraaf staan de reacties van MKB bedrijven die slachtoffer werden van cybercrime
centraal. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de rol die MKB bedrijven de politie
toebedelen bij de aanpak van cybercrime. Paragraaf 4.3.1 beschrijft de door MKB bedrijven
ondernomen acties naar aanleiding van de laatste cybercrime waarvan zij slachtoffer werden.
In paragraaf 4.3.2 wordt beschreven hoe MKB bedrijven verwachten te handelen als zij in de
toekomst slachtoffer worden van cybercrime. Daarnaast is toegelicht in hoeverre MKB
bedrijven vertrouwen hebben in de politie en wie volgens het MKB verantwoordelijk is voor
de veiligheid van het bedrijf op internet.

4.3.1 Ondernomen acties naar aanleiding van slachtofferschap
Aan de bedrijven die slachtoffer zijn geworden van cybercrime is gevraagd welke acties zij
hebben ondernomen naar aanleiding van het laatste incident dat het bedrijf heeft meegemaakt
(zie figuur 4.13). Een kwart van de bedrijven zegt geen maatregelen te hebben getroffen naar
aanleiding van het laatste incident (24,5%).57

Figuur 4.13: Acties naar aanleiding van slachtofferschap (n=335)
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Uit eerder gestelde vragen over getroffen maatregelen (zie paragraaf 4.1.3) blijkt echter dat dit niet wil zeggen
dat het bedrijf zich niet beschermt tegen online risico’s. Respectievelijk 22,6, 24,3 en 19,0 procent van deze
bedrijven heeft een of meer fysieke, technische dan wel beleidsmaatregelen getroffen. Overigens liggen deze
percentages aanmerkelijk lager dan de totaalpercentages (zie figuur 4.7-4.9).
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Bedrijven die wel actie ondernemen zijn grotendeels zelfredzaam: 37,9 procent heeft het
probleem zelf opgelost door bijvoorbeeld de eigen IT-specialisten onderzoek te laten
uitvoeren. Meer dan een op de vijf heeft van het incident geleerd en maatregelen genomen om
toekomstig slachtofferschap te voorkomen (23,6%).

Zelfredzaamheid
Meneer Delhaize heeft zelf de website van zijn bedrijf gemaakt. Toen deze website werd
gehackt, kon hij ook zelf de problemen oplossen. Via het hosting bedrijf heeft hij het
wachtwoord veranderd en het stukje code dat op zijn website geplaatst was weggehaald.
‘Ik ben wat je noemt autodidact. Zelf leren en zelf doen, altijd spelen.’ Daarnaast kan hij
in zijn vriendenkring terecht voor advies: ‘ Ik kom zelf van een technische opleiding en
mijn vriendenkring bestaat bijna enkel uit technici.’

In bijna 8 procent van de gevallen wist het bedrijf de schade te verhalen of is geprobeerd de
schade te verhalen. De schade is bijvoorbeeld vergoed door een verzekeraar of bank of de
dader heeft de niet-betaalde goederen teruggegeven. Twintig bedrijven hebben contact
gezocht met een belangenorganisatie (6,0%). Dit contact heeft voornamelijk plaatsgevonden
met de Fraudehelpdesk (n=7), de Kamer van Koophandel (n=6) en/of het Steunpunt
Acquisitiefraude (n=5).
Vergeleken met de overige slachtoffers, lossen bedrijven die slachtoffer zijn geworden
van malware de daardoor ontstane problemen vaker zelf op (51,0%) (zie tabel 4.8). Ook
worden door slachtoffers van malware in mindere mate maatregelen getroffen om toekomstig
slachtofferschap te voorkomen en proberen zij zichzelf minder vaak schadeloos te stellen.
Bovendien wordt er in mindere mate contact gezocht met de politie of een
belangenorganisatie. Aangezien malware een relatief milde vorm van cybercrime is
(ondernemers ervaren malware voornamelijk als ‘gewoon’ of ‘niet erg’, zie tabel 4.6), zijn
deze resultaten niet geheel onverwacht.
De slachtoffers van phishing en e-fraude lossen, in tegenstelling tot de slachtoffers van
malware, minder vaak het probleem zelf op. De slachtoffers van e-fraude treffen daarnaast
meer maatregelen om te voorkomen dat zij opnieuw slachtoffer worden (47,1%).
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Tabel 4.8: Acties ondernomen door slachtoffers
Actie
Geen
Schade verhaald58
Anderszins zelf opgelost59
Onafhankelijk bureau
Maatregelen getroffen60
Politie
Belangenorganisatie
Juridische dienstverlener
Weet niet
Anders

Totaal
n=335
24,5
7,8
37,9
4,5
23,6
7,2
6,0
3,0
2,1
4,8

Malware
n=155
28,4
**0,6
**51,0
7,1
**16,8
**1,9
**0,6
0
1,9
2,6

Phishing
n=49
32,7
10,2
**18,4
2,0
20,4
4,1
14,3
0
4,1
4,1

E-fraude
n=34
8,8
14,7
**11,8
0
**47,1
14,7
23,5
14,7
2,9
8,8

Hacken
n=27
14,8
14,8
44,4
3,7
29,6
**25,9
0
3,7
0
3,7

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)

Contact met politie
In 7,2 procent van de gevallen is door slachtoffers contact gezocht met de politie (n=24). Dit
percentage is laag in vergelijking met ander onderzoek. Uit de meest recente Monitor
Criminaliteit Bedrijfsleven blijkt dat ongeveer 60 procent van de bedrijven criminaliteit bij de
politie meldt en in 26 procent van de gevallen daadwerkelijk aangifte doet (WODC, 2011).
Volgens de ICT Barometer, doet 16 procent van de bedrijven aangifte naar aanleiding van
slachtofferschap van cybercrime (Ernst & Young, 2011). Bij particulieren die slachtoffer
worden van klassieke (offline) criminaliteit is het meldingspercentage ongeveer 35 procent en
het aangiftepercentage 25 à 27 procent (CBS, 2012a, 2012b). In geval van cybercrime, neemt
14,9 procent van de particulieren contact op met de politie (Domenie e.a., 2013). Van de
zojuist genoemde meldings- en aangiftepercentages is de 7,2 procent voor MKBcybercrimeslachtoffers die contact met de politie opnemen verreweg het laagst. MKBslachtofferschap van cybercrime blijft dus meer dan andere vormen van slachtofferschap
buiten de politiestatistieken: het MKB maakt het fenomeen bij de politie niet zichtbaar.
Bedrijven die slachtoffer zijn van hacken nemen in significant grotere mate contact op
met de politie dan bedrijven die slachtoffer zijn van overige cybercrimes (tabel 4.8).61 Het is
opmerkelijk dat slachtoffers van hacken vaker dan gemiddeld contact opnemen met de politie
en niet de slachtoffers van e-fraude. Een onderzoek naar het werkaanbod cybercrime bij de
58

Antwoordmogelijkheid in de vragenlijst: ‘Mijn organisatie heeft zichzelf geprobeerd schadeloos te stellen / is
schadeloos gesteld: de schade is bijvoorbeeld vergoed door een verzekeraar/bank, de handelsite/webwinkel of de
dader heeft de ontvreemde goederen teruggegeven’ (zie ook bijlage C).
59
Antwoordmogelijkheid in de vragenlijst: ‘Mijn organisatie heeft het probleem zelf opgelost, bijvoorbeeld door
de eigen IT-afdeling onderzoek uit te laten voeren (de virusinfectie ongedaan maken / het lek dichten)’.
60
Antwoordmogelijkheid in de vragenlijst: ‘Mijn organisatie heeft maatregelen genomen (ervan geleerd) om
toekomstig slachtofferschap te voorkomen’.
61
Voor deze analyse (over hacken) is gebruik gemaakt van de Fisher’s exact test.
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politie, op basis van een steekproef uit politiedossiers, liet zien dat van de 142 willekeurig
geselecteerde politiedossiers inzake cybercrime er 71 betrekking hadden op e-fraude (50,0%)
en 8 op hacken (5,6%) (Leukfeldt e.a., 2010). De politieregistratie bevat dus aanzienlijk meer
e-fraudezaken dan hackenzaken. Ook gezien het feit dat het slachtofferpercentage van efraude hoger is dan van hacken (zie tabel 4.1), valt te verwachten dat vooral van e-fraude
aangifte wordt gedaan en niet speciaal van hacken. In tegenstelling tot deze verwachting,
blijken bedrijven dus vaker aangifte te doen van hacken. Een verklaring voor deze
inconsistentie vinden we niet in de onderzoeksbevindingen.
Aan de bedrijven die contact hebben opgenomen met de politie zijn diverse vragen
gesteld, zodat meer informatie is verkregen over waarom en hoe contact is opgenomen, wat
de reactie van de politie was en hoe het politieoptreden eventueel zou kunnen worden
verbeterd. Om die bevindingen te duiden is in tabel 4.9 een overzicht opgenomen van de
cybercrimes waarover contact werd opgenomen.

Tabel 4.9: Slachtoffers die contact hebben gezocht met politie (n=24)
Cybercrime
Hacking
E-fraude
Identiteitsmisbruik
Malware
Phishing
Cybersmaad/-laster
Skimming betaalpas
Cyberafpersing

Aantal slachtoffers
7
5
3
3
2
2
1
1

De eerste vervolgvraag over het politiecontact heeft betrekking op de reden(en) om contact op
te nemen met de politie (zie figuur 4.14). De belangrijkste motivatie om de politie in te
schakelen is dat bedrijven aangifte willen doen of het delict willen melden (n=14). Daarnaast
wordt het door bedrijven als plicht gezien om de politie op de hoogte te stellen (n=13). Voor
de helft van de bedrijven is (tevens) een reden dat de dader moet worden gepakt (n=12).
‘Vanwege de verzekering’ komt op de laatste plaats, terwijl dit bij klassieke criminaliteit
(onder burgers) juist een hoofdreden is om een delict bij de politie aan te geven: ‘In 2011
waren de meest genoemde redenen bij aangifte dat men vond dat de politie dit moest weten en
vanwege de verzekering (beide 24 procent)’ (CBS, 2012a, p. 91). Hier zien we terug dat
schade door cybercrime vaak niet onder een verzekering valt, terwijl dit met schade door
klassieke criminaliteit geregeld wel het geval is (zoals fietsdiefstal, woninginbraak en
autodiefstal).
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Figuur 4.14: Waarom contact gezocht met politie (n=24)
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Een verdiepende analyse toont tevens aan dat de bereidheid om de politie in te schakelen
afhangt van de door bedrijven ondervonden financiële schade. Bedrijven die contact opnemen
met de politie hebben in significant grotere mate financiële schade ondervonden van
cybercrime dan bedrijven die geen contact opnemen met de politie (respectievelijk 45,8 en
18,6%).62

In figuur 4.15 worden de resultaten weergegeven van de vraag naar de wijze waarop contact
is opgenomen. Bedrijven gaan voornamelijk persoonlijk naar het politiebureau (n=13). Een
kwart van de bedrijven die contact met de politie opnam, deed dat digitaal (1,8 procent van
alle slachtoffers). Van deze zes bedrijven, hebben twee bedrijven contact opgenomen met het
Meldpunt Internetoplichting. Daarnaast is men digitaal in contact gekomen met de politie
middels het doen van aangifte via internet (n=2) en via een e-mailadres van de politie (n=2).
Over de meldwijze (van burgers) bij klassieke criminaliteit schrijft het CBS (2012a, p.
84): ‘In 2011 werd 34 procent telefonisch gemeld; 30 procent werd gemeld op het
politiebureau (…). Meer dan een kwart van de meldingen (28%) gebeurde via internet (…).
De wijze van melden wijkt niet wezenlijk af van die in 2010. Wel is het aandeel meldingen op
een politiebureau lager dan in 2008, terwijl het aandeel meldingen via internet juist hoger ligt
dan in dat jaar.’ In onderhavig onderzoek ligt het accent in vergelijking met klassieke
criminaliteit dus wat meer op melden aan het bureau en wat minder op telefonisch melden.
Mogelijk dat de ervaren complexiteit van cybercrime met zich meebrengt dat ondernemers
62

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de Fisher’s exact test.
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vaker kiezen voor een persoonlijk bezoek aan het bureau. Een andere verklaring kan zijn dat
bedrijven de voorkeur geven aan een andere wijze van aangifte dan de in de Integrale
Veiligheidsmonitor ondervraagde burgers.

Figuur 4.15: Wijze contact met politie (n=24)
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Het zoeken van contact met de politie wil niet direct zeggen dat er daadwerkelijk een aangifte
wordt opgenomen; al is dit bij de helft van de cybercrimes waarover is gerapporteerd wel
gedaan. Bij 12,5 procent (n=3) van de bedrijven is er een melding opgenomen en bij hetzelfde
aantal is advies gegeven. Twee bedrijven weten niet wat de reactie van de politie was; bij één
bedrijf gaf de politie aan dat het om een civielrechtelijke zaak ging. Ten slotte maken drie
bedrijven melding van andere reacties van de politie (zie box 4.11).

Box 4.11: Andere reacties van de politie
-

“Zeggen dat men andere prioriteiten had”

-

“Niets”

-

“Het invullen van de aangifte was veel te omslachtig. De site sloot na bepaalde tijd af en
de ingevulde gegevens waren weg. Heeft een hoop tijd gekost, niets opgeleverd”

37,5 procent van de slachtoffers (n=9) die contact heeft opgenomen met de politie, is (zeer)
tevreden met het politieoptreden in hun cybercrime-zaak. Iets minder bedrijven zijn (zeer)
ontevreden (n=7). Dit geeft aan dat een deel van de ondervraagden de reactie van de politie
niet passend vindt. Overigens is de groep te klein om generaliserende uitspraken te kunnen
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doen. Bovendien kan niet worden gecontroleerd of de politie al dan niet terecht heeft
gehandeld.
Van de bedrijven waarbij een aangifte is opgenomen (n=12), zijn er drie ontevreden en
zijn vijf ondervraagden (zeer) tevreden. Het opnemen van een aangifte leidt aldus niet altijd
tot een positieve(re) beoordeling van het politieoptreden.

Aan bedrijven die neutraal tot (zeer) ontevreden waren over het politieoptreden (n=13) is
gevraagd naar de manieren waarop de tevredenheid zou kunnen worden verbeterd (figuur
4.16). Alle bedrijven geven aan dat zij in ieder geval een terugkoppeling willen van de politie
over wat er met de aangifte gebeurt. Een groot deel vindt het ook in (zeer) grote mate van
belang dat de zekerheid bestaat dat de politie de zaak in behandeling zal nemen (n=12) en dat
de snelheid van werken van politie en justitie wordt verhoogd (n=11). Daarnaast willen
bedrijven dat de politie meer aandacht geeft aan het slachtoffer en dat duidelijk wordt waar
bedrijven terecht kunnen voor aangiften van cybercrime (n=9).

Figuur 4.16: Verbeteren tevredenheid politieoptreden (n=13)
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100,0

Zekerheid behandeling zaak

92,3

Sneller werkende politie/justitie

84,6

Meer aandacht voor aangever/slachtoffer

69,2

Duidelijkheid over aangifte cybercrime

69,2

Vergemakkelijken contact/ aangifte

61,5

Tips/adviezen preventie

61,5

Informatie bij slachtofferschap

61,5

(Des)kundigheid verhogen

46,2
0

20

40

60

80

100

De bedrijven die (zeer) ontevreden zijn over de politie, verwachten van de politie dat er
verschillende, vergaande maatregelen worden getroffen zodat cybercrime beter kan worden
bestreden. De aanpak van cybercrime is evenwel niet alleen de verantwoordelijkheid van de
politie; daarvoor is het internet te complex en omvangrijk (Jewkes & Yar, 2008; Stol, 2008)
(zie ook figuur 4.24). In dit verband brengen we in herinnering dat de meeste MKBslachtoffers (92,8%) geen contact met de politie opnemen over hun slachtofferschap, maar de
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kwestie op een ander wijze afhandelen, al dan niet na contact te hebben opgenomen met
andere instanties dan de politie.

Cybercrime als complex en ingrijpend
Het bedrijf en de werknemers van meneer Alberda hebben te maken gehad met een
ingrijpende cybercrime. Een ex-medewerker met kennis van ICT heeft zowel online als
offline de eer en goede naam van het bedrijf aangetast, bedreigingen geuit en
medewerkers gestalkt. Meneer Alberda heeft naar aanleiding van de cybercrime veel
verschillende partijen moeten inschakelen: een bedrijfsrecherchebureau, een
advocaat, de politie, een ICT bedrijf en een beveiligingsbedrijf. Al met al schat meneer
Alberda dat het inhuren van externe ondersteuning en het tijdsverlies hem enkele
tienduizenden euro’s heeft gekost. Meneer Alberda heeft een afspraak gemaakt met de
politie om aangifte te doen op het bureau. ‘We hebben gevraagd of een agent met iets
meer kennis van automatisering die aangifte kon opnemen, maar dat is niet gedaan.
Het was gewoon een agente in opleiding die de aangifte heeft opgenomen’. Volgens
meneer Alberda heeft de politie vervolgens niets met de aangifte gedaan. De zaak is
voor de rechter gekomen, maar de verdachte is vrijgesproken wegens gebrek aan
bewijs. Meneer Alberda is daar erg teleurgesteld over: ‘omdat de politie nauwelijks of
geen onderzoek heeft gedaan was het in feite ons woord tegenover zijn woord’ [het
woord van de verdachte]. De ex-medewerker is niet gestopt met zijn cybercriminele
activiteiten en meneer Alberda is uit angst voor het voortduren van de problemen niet
of nauwelijks zichtbaar op internet.
.

Visie van bedrijven die geen contact opnemen met de politie
Bij de bedrijven die wel slachtoffer waren maar desondanks géén contact hebben opgenomen
met de politie (n=311), is geïnformeerd naar de motieven voor het uitblijven van deze actie.
Er konden meerdere motieven worden opgegeven (figuur 4.17). De voornaamste reden om
geen contact op te nemen met de politie, is het gebrek aan schade of andere negatieve
gevolgen. Bijna de helft van de respondenten zegt dat dit de reden is voor het uitblijven van
contact (49,5%). Dat lijkt een logisch gevolg van het feit dat 72,9 procent van het MKB die
slachtoffer was van een cybercrime naar eigen zeggen geen schade heeft geleden.
Bijna een kwart van de bedrijven neemt geen contact op met de politie, omdat wordt
verwacht dat de politie toch niets met de melding of aangifte doet. Andere politiegerelateerde
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motieven om geen contact op te nemen zijn dat bedrijven de politie er niet toe in staat acht om
de zaak te onderzoeken (12,9%) en/of omdat bedrijven inschatten dat het niet gaat om een
voor de politie relevante zaak (17,4%).

Niet naar de politie - onwetendheid
Mevrouw Bijker werd slachtoffer van een hacker die met haar gegevens geld probeerde
over te schrijven. Ze is niet naar de politie gegaan en weet eigenlijk niet goed waarom ze
dat niet heeft gedaan. Ze herkende het incident wel als een criminele activiteit, ‘maar
waar moet je dan naartoe?’. Ze heeft er niet aan gedacht contact op te nemen met de
politie: ‘Dat heb ik bij mijn bank gedaan en mijn computerbedrijf, zeg maar, van
‘jongens, help!’’
.

Dat aangifte doen teveel moeite kost (19,9%), het incident niet belangrijk genoeg gevonden
wordt om contact over op te nemen met de politie (20,6%) en/of dat de door de cybercrime
ontstane problemen al zijn opgelost (18,0%) kan ook een rol spelen bij de beslissing van
bedrijven om de politie niet in te schakelen. In (veel) mindere mate vormen angst voor
represailles van de dader en imagoschade een motief. Uit studies van Ernst & Young (2011)
en PwC (2011) blijkt evenwel dat wanneer wordt gevraagd naar de aspecten van cybercrime
waar bedrijven zich het meest zorgen over maken, twee op de vijf bedrijven antwoordt dat zij
vooral bang zijn voor aantasting van het bedrijfsimago. Dat wordt in dit onderzoek niet
bevestigd. Wellicht speelt daarbij een rol dat onderhavig onderzoek is begrensd tot het MKB
(2-50 werknemers).

Figuur 4.17: Redenen geen contact politie (n=311)
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Uit tabel 4.10 blijkt dat slachtoffers van e-fraude significant minder dan de overige
slachtoffers een gebrek aan schade en/of negatieve gevolgen als reden zien om geen contact
op te nemen met de politie. Dat de actie teveel tijd/moeite kost is voor e-fraudeslachtoffers
daarentegen vaker een motief om het inschakelen van de politie achterwege te laten.
Net als de slachtoffers van phishing, geven slachtoffers van malware vaker dan andere
slachtoffers het gebrek aan schade/gevolgen als reden op om geen contact op te nemen met de
politie. Geen onvoorzien resultaat, aangezien uit de vorige paragraaf al naar voren kwam dat
de slachtoffers van malware en phishing in zeer grote mate óf geen schade óf enkel tijdverlies
hebben geleden (zie tabel 4.7). Ten slotte vinden slachtoffers van malware in meerdere mate
dat hun incident geen zaak voor de politie betreft.

Tabel 4.10: Redenen geen contact politie
Actie
Geen schade/gevolgen
Niet zo belangrijk
Geen zaak voor politie
Politie doet er niets mee
Politie niet toe in staat
Is al opgelost
Represailles dader
Imagoschade
Kost teveel tijd/moeite
Weet niet
Anders

Totaal
n=311
49,5
20,6
17,4
23,2
12,9
18,0
1,0
0,6
19,9
2,9
11,9

Malware
n=152
*55,9
23,7
*22,4
24,3
13,2
19,7
0,0
0,7
16,4
2,6
7,2

Phishing
n=47
**70,2
17,0
8,5
19,1
14,9
8,5
0,0
0,0
8,5
4,3
10,6

E-fraude
n=29
**17,2
3,4
3,4
24,1
6,9
13,8
3,4
0,0
**44,8
3,4
20,7

Hacken
n=20
40,0
10,0
10,0
20,0
15,0
15,0
0,0
0,0
15,0
0,0
10,0

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)

Box 4.12 illustreert andere redenen van bedrijven om geen contact met de politie op te nemen.

Box 4.12: Andere redenen geen contact politie
-

“Dit onderdeel valt onder eigen verantwoordelijkheid”

-

“Niet gezien als cyber crime, niet bewust dat actie mogelijk is”

-

“Het is een voortzetting, door dezelfde dader, van cybercrime gepleegd in 2008.
Doordat de politie destijds na aangiftes nauwelijks tot niets gedaan heeft is de dader
vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ook in hoger beroep.”

-

“Ik had zelf getekend dus dacht dat ik geen zaak had”

-

“Ik heb eigenlijk geen idee waarom niet. Is eigenlijk te gewoon geworden”
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-

“De bank is de eerst aangewezen organisatie. Mogelijk meldt de bank dit bij de
politie”

Vervolgens is aan de groep bedrijven die geen contact opneemt met de politie gevraagd welke
factoren ervoor zouden kunnen zorgen dat bedrijven wél besluiten tot het opnemen van
contact met de politie (zie figuur 4.18). Ten eerste zeggen bedrijven dat er in dat geval meer
(financiële) schade moet zijn opgelopen (49,2%).
Bijna eenderde van de bedrijven geeft aan zekerheid te willen dat hun zaak wordt
behandeld (32,5%) en dat duidelijkheid wordt gegeven met betrekking tot waar bedrijven
terecht kunnen voor aangiften van cybercrime (29,6%). Meer dan een kwart zou
terugkoppeling willen van de politie over wat er met de melding/aangifte gebeurt (26,7%). In
vergelijking met de overige slachtoffers, wensen de slachtoffers van e-fraude deze
terugkoppeling (nog) meer (44,8%) (zie tabel 4.11).
18,0 procent van de bedrijven zegt dat de wijze waarop contact kan worden
opgenomen/aangifte kan worden gedaan gemakkelijker moet. Kennelijk is er in de ogen van
deze bedrijven (te) weinig bekend over waar men zich dient te melden en/of is het proces van
contact met de politie nog te moeilijk. 15,1 procent van de ondervraagden zou willen dat de
snelheid van werken van politie en justitie wordt verhoogd. De slachtoffers van malware
geven deze reden minder op dan de overige slachtoffers.

Figuur 4.18: Factoren die ertoe zouden leiden dat bedrijven wel contact opnemen met de
politie (n=158)
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Bij deze resultaten kan opnieuw de kanttekening worden geplaatst dat de politie niet de enige
aangewezen partij is om cybercrime te bestrijden. Bovendien is de focus van de politie niet
alleen gericht op het instellen van een opsporingsonderzoek naar aanleiding van een enkele
aangifte. De politie heeft ook een servicegerelateerde taak, waarbij bijvoorbeeld slachtoffers
van cybercrime worden geadviseerd over de te ondernemen stappen. Doorverwijzen is dan
een optie. Ook kan de politie informatie die bedrijven aanreiken gebruiken voor
analysedoeleinden. Op die manier is het politiewerk niet gericht op het ondernemen van actie
naar aanleiding van één aangifte, maar is de politie-inspanning gericht op het in kaart brengen
van patronen in criminaliteit om vervolgens op een hoger abstractieniveau actie te
ondernemen.

Tabel 4.11: Factoren die ertoe zouden leiden dat bedrijven wel contact opnemen met de
politie, uitgesplitst naar verschillende cybercrimes
Actie
Niets
Meer (financiële) schade
Kan niet zelf worden
opgelost
Duidelijkheid aangifte
cybercrime
Vergemakkelijken contact/
aangifte
Zekerheid behandeling
zaak
Zekerheid (des)kundigheid
Terugkoppeling
melding/aangifte
Tips/adviezen preventie
Informatie bij
slachtofferschap
Sneller werkende
politie/justitie
Anders

Totaal
n=311
8,0
49,2
25,4

Malware
n=152
11,2
52,0
25,7

Phishing
n=47
4,3
57,4
25,5

E-fraude
n=29
0
31,0
31,0

Hacken
n=20
10,0
35,0
15,0

29,6

34,2

29,8

27,6

15,0

18,0

17,1

12,8

24,1

15,0

32,5

30,9

36,2

37,9

35,0

20,6
26,7

21,1
23,7

21,3
27,7

27,6
*44,8

20,0
30,0

11,3
11,9

11,2
10,5

10,6
8,5

6,9
20,7

20,0
25,0

15,1

*9,9

12,8

27,6

25,0

5,1

4,6

2,1

6,9

10,0

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)

Respondenten werd de mogelijkheid geboden om ook andere dan de voorgeprogrammeerde
factoren te beschrijven die er toe zouden kunnen leiden dat zij wel contact opnemen met de
politie. Box 4.13 biedt inzicht in de gegeven antwoorden.
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Box 4.13: Andere factoren die ertoe zouden leiden dat bedrijven wel contact opnemen met de
politie
“Bij politie mail adres [te] openen waar deze naar toegezonden kunnen worden inzake

-

valse emails”
-

“Als duidelijk sprake is van strafbare feiten”

-

“Als ik de indruk zou hebben dat de cybercrime persoonlijk tegen mij gericht zou zijn”

-

“Spam versturen via e-mail lijkt me geen zaak voor de politie, maar waar ligt de grens.
Wanneer wordt het tijd om niet mijn ict'er te bellen, maar de politie?”

4.3.2 Toekomstige aangiftebereidheid en vertrouwen in de politie
Met de informatie uit het vorige onderdeel in het achterhoofd is het van belang te weten in
hoeverre bedrijven die in de toekomst slachtoffer worden van cybercrime, aangifte zouden
doen. In tegenstelling tot de reeds besproken resultaten in deze paragraaf, zijn de vragen met
betrekking tot de toekomstige aangiftebereidheid gesteld aan alle bedrijven (n=1.203).
Bijna tweederde van de bedrijven heeft instemmend geantwoord op de vraag of zij,
indien de organisatie in de toekomst slachtoffer zou worden van cybercrime, aangifte zouden
doen (65,3%) (zie figuur 4.18). Eenderde twijfelt en slechts 1,5 procent is definitief van plan
zich niet bij de politie te melden. Hoewel momenteel niet meer dan 7,2 procent van de
bedrijven contact opneemt met de politie wanneer zij slachtoffer zijn van cybercrime, zegt
65,3 procent dat in de toekomst wel te zullen doen. Het is nog maar de vraag of dit
werkelijkheid wordt; wellicht is sprake van een discrepantie tussen voornemen en feitelijk
gedrag.

Figuur 4.18: Toekomstige aangiftebereidheid (n=1.203)
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De bedrijven die (misschien) geen aangifte zouden doen, hebben vervolgens aangegeven
waarom ze hiertoe zouden besluiten. Er konden meerdere redenen worden opgegeven. In
figuur 4.19 worden de redenen om (misschien) geen aangifte te doen gepresenteerd. Veruit de
grootste groep respondenten laat deze keuze afhangen van de (financiële) schade die zou
voortvloeien uit een toekomstig incident (64,7%). Meer dan eenderde zou geen aangifte doen,
omdat het teveel moeite zou kosten (33,8%).

Figuur 4.19: Redenen (misschien) geen aangifte (n=417)
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Wanneer wordt ingezoomd op de rol van de politie, wordt in 57,5 procent van de antwoorden
aangegeven dat verwacht wordt dat de politie er niets mee zal doen, de politie er niet toe in
staat is om de dader van een toekomstig delict te pakken en/of dat het geen zaak is voor de
politie. Bijna 15,0 procent van de ondervraagden verwacht het probleem zelf te kunnen
oplossen. Dat contact met de politie mogelijk leidt tot represailles van de dader of
imagoschade zijn redenen die (veel) minder worden genoemd. In box 4.14 staan nog enkele
andere redenen.
Box 4.14: Andere redenen (misschien) geen aangifte
-

“Afhankelijk van het probleem”

-

“Dit ligt eraan of er persoonsgegevens in gevaar zijn gekomen, dan zou ik wel justitie
inschakelen. Alleen financiële schade/onbereikbaarheid zie je toch niets van terug”

-

“Vaak is het doen van aangifte een moeilijke, tijdrovende, frustrerende zinloze bezigheid”

-

“Weet niet precies wat ik moet doen en bij wie en hoe te melden”
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Wanneer er (toch) aangifte zou worden gedaan, is de bedrijven gevraagd voor welke manier
zij dan zouden kiezen. Uit figuur 4.20 komt naar voren dat bedrijven bij slachtofferschap van
cybercrime het liefst digitaal dan wel telefonisch aangifte doen (respectievelijk 50,0% en
24,5%). Momenteel kiezen MKB-slachtoffers van cybercrime vooral voor een bezoek aan het
bureau (zie figuur 4.15). De vraag die deze bevindingen oproept is of de MKB bedrijven die
nu de voorkeur uitspreken voor een digitale aangifte daarvoor ook daadwerkelijk zullen
kiezen op het moment dat zij slachtoffer worden. Voor de politie is dit een belangrijk punt.
Indien zij haar organisatie inricht volgens de MKB-wens (uitgesproken voornemen) om
digitaal aangifte te doen, dan zit zij op een verkeerd spoor wanneer bedrijven indien zij
werkelijk slachtoffer worden toch liever aan het bureau komen voor melding of aangifte. Het
is voor de politie dus zaak om niet zonder meer af te gaan op het door het MKB uitgesproken
voornemen. Verstandig lijkt het om ook goed te kijken naar feitelijke gedragingen van MKB
bedrijven die slachtoffer zijn van cybercrime (en die nemen in 92,8% van de gevallen geen
contact op met de politie en in 1,8% van de gevallen doen zij dat wel en langs digitale weg).

Figuur 4.20: Voorkeur aangiftevorm bij toekomstig slachtofferschap (n=1.203)
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Vervolgens is gevraagd naar een eventuele behoefte aan een digitaal loket waar de organisatie
terecht zou kunnen. In totaal heeft 38,4 procent van de ondervraagden hier geen behoefte aan.
Het grootste deel echter deelt deze mening niet en stelt bovendien dat het loket zich zou
moeten richten op zowel meldingen en aangiftes als op het geven van advies over cybercrime
(42,4%). Een digitaal loket dat enkel gericht is op het geven van advies verdient in ieder geval
niet de voorkeur (zie figuur 4.21).
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Of een digitaal loket gaat werken is echter maar de vraag. Uit het onderzoek naar het
functioneren van het Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime (DBC) kwam naar voren dat het
DBC beperkt wordt gebruikt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bedrijven na verloop
van tijd vergeten dat het loket bestaat. Mocht er dus een digitaal loket worden opgezet, dan
verdient het aanbeveling met regelmaat de bedrijven hierover te informeren (Jansen e.a.,
2013a).

Figuur 4.21: Behoefte digitaal loket (n=1.203)
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Digitaal bedrijvenloket
Meneer Veldhuizen ziet het loket voor zich als ‘een soort ANWB’. Het zou ‘mensen die
slachtoffer zijn de weg moeten wijzen – dus niet het probleem zelf oplossen, maar de
weg moeten wijzen – bij wie en hoe dat ze het kunnen oplossen’. Als voorbeeld geeft hij
zijn eigen ervaringen met zijn besmette computer. De politie zou volgens meneer
Veldhuizen kunnen aangeven bij welke partijen hij moet zijn – een ICT bedrijf, de
webhost – om een dergelijk probleem op te lossen. Meneer Alberda, die een reeks
incidenten meemaakte, heeft naar eigen zeggen zeker behoefte aan zo’n loket. Ook hij
heeft daar bepaalde verwachtingen over: ‘Dat er bij de politie meer bewustwording is
dat dingen heel ingrijpend zijn en heel veel geld kosten. En ik hoop dat ze daardoor
hogere prioriteit aan zulke zaken zullen geven’.
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Vertrouwen
Aan alle respondenten is ten slotte een aantal vragen gesteld over het vertrouwen dat zij
hebben in de politie. Het vertrouwen in de politie in het algemeen en ten aanzien van
cybercrime wordt weergegeven in figuur 4.22. Samengenomen heeft 32,7 procent (heel) veel
vertrouwen in de politie in het algemeen, tegenover (slechts) 21,0 procent op het gebied van
cybercrime. Uit de ICT Barometer komen vrijwel overeenkomstige resultaten naar voren: 28
procent van de bedrijven heeft tamelijk veel vertrouwen in de politie voor wat betreft
cybercrime; de optie ‘heel veel vertrouwen’ werd door geen van de bedrijven gekozen (Ernst
& Young, 2011). Dat er wordt getwijfeld aan de (des)kundigheid van de politie qua
cybercrime blijkt al uit eerder besproken resultaten. Zo gaf een respondent als toelichting bij
een eerdere vraag: ‘Bij de huidige stand van de kennis bij de politie is [het doen van aangifte]
volkomen zinloos’.
Voor MKB bedrijven die slachtoffer zijn van cybercrime is de vraag of de politie al
dan niet in staat is om een dergelijke zaak goed te behandelen geen overweging van de eerste
orde (zie figuur 4.17). Voor hen telt allereerst of voor hen de zaak ernstig genoeg is, waarbij
vooral de omvang van de schade telt. Voor de politie geldt dus dat het vergroten van het
vertrouwen dat het MKB heeft in haar vermogen een cybercrimezaak te behandelen geen
garantie is dat het MKB vervolgens massaal aangifte komt doen van cybercrimes. Verder valt
op te merken over het mindere vertrouwen in de politie als het op cybercrime aankomt, dat
het MKB de politie ook niet ziet als eerst verantwoordelijke als het gaat om de veiligheid op
internet. We komen daar dadelijk op terug.

Figuur 4.22: Vertrouwen in de politie (n=1.203)
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Om het vertrouwen in de politie nader in kaart te brengen, en omdat vertrouwen lastig te
meten is, zijn twee stellingen overgenomen uit het rapport 100% van Van Dijk (2007) over
vertrouwen van burgers in de politie. Deze stellingen die het vertrouwen in de politie meten
zijn: ‘als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen’ (Stelling 1) en
‘als het er echt om gaat dan is de politie er voor je’ (Stelling 2). Respectievelijk is 54,5 en
55,0 procent van de ondervraagde bedrijven het (helemaal) eens met deze stellingen. Deze
percentages liggen aanmerkelijk hoger wanneer ze worden vergeleken met de resultaten uit
figuur 4.22 hierboven.

Figuur 4.23: Vertrouwen in de politie: Stelling 1 en 2 (Van Dijk, 2007) (n=1.203)
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Ten slotte is aan de bedrijven de vraag gesteld wie er volgens hen verantwoordelijk is voor de
veiligheid van de organisatie op internet (zie figuur 4.24). Bedrijven achten met name zichzelf
verantwoordelijk voor hun online veiligheid (90,1%). 83,7 procent van de bedrijven legt de
verantwoordelijkheid bij de Internet Service Providers. Daarnaast vinden de bedrijven dat
banken/financiële instellingen (81,7%), fabrikanten van de software voor bedrijfsvoering
(81,4%) en de eigenaren van websites (81,1%) verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op
internet. Volgens bijna tweederde van de ondervraagden is de landelijke overheid de
verantwoordelijke partij (65,1%).
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Ondernemers zijn geen ICT experts
Een medewerker van een adviesbureau vindt dat bedrijven als taak hebben om zich zo
goed mogelijk te beschermen tegen cybercrime, bijvoorbeeld door bestanden te
versleutelen en goede gebruikersnamen en wachtwoorden te gebruiken. ICT bedrijven
zouden volgens hem voorlichting en informatie moeten geven, zodat bedrijven weten wat
er speelt. ‘Ik denk dat bij gespecialiseerde ICT bedrijven veel kennis zit, ook meer dan
bij de politie’. Ook volgens meneer Veldhuizen van de meubelzaak is het voor
ondernemers zaak om op te letten als mailtjes binnenkomen en moet elke ondernemer
een virusscanner te hebben. Tegelijkertijd vindt hij dat de kennis van bedrijven om
cybercrime te voorkomen beperkt is en dus zullen ze volgens hem gebruik moeten maken
van de expertise van andere partijen. ‘De computer is een hulpmiddel en niet ons werk,
[…] ik zou ook niet in een vliegtuig stappen en vliegen’.

In vergelijking met de overige partijen, wordt de verantwoordelijkheid niet vaak bij de politie
gelegd. Iets meer dan twee op de vijf bedrijven vindt dat de politie verantwoordelijk is voor
de online-veiligheid van het bedrijf (41,6%). In het onderzoek naar de evaluatie van het DBC
gaf 33,6 procent van de bedrijven aan dat de politie de verantwoordelijke partij is, tegenover
93,2 procent die de verantwoordelijkheid bij het bedrijf zelf legt (Jansen e.a., 2013a). Het
huidige onderzoek bevestigt aldus dat bedrijven de aanpak van cybercrime niet uitsluitend als
de verantwoordelijkheid van de politie zien.

Figuur 4.24: Verantwoordelijkheid voor de veiligheid op internet (n=1.203)
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Resume
De bedrijven die slachtoffer worden van cybercrime, zijn over het algemeen zelfredzaam. Een
aanzienlijk deel van de bedrijven is in staat het probleem zelf op te lossen, vooral in geval van
malware. Kan het probleem niet binnen het bedrijf zelf worden opgelost, dan worden er acties
ondernomen zoals het treffen van maatregelen om toekomstig slachtofferschap te voorkomen
of het inschakelen van externe particuliere partijen.
Slechts 7,2 procent van de slachtoffers van cybercrime heeft naar aanleiding van het
laatste incident contact opgenomen met de politie. Het MKB maakt dus het
cybercrimeprobleem bij de politie niet zichtbaar. Niet meer dan 1,8 procent van de
slachtoffers neemt via digitale weg contact op met de politie. Aan de keus om de politie in te
schakelen ligt meestal ten grondslag dat bedrijven aangifte willen doen. Daarnaast wordt het
als een plicht gezien en willen bedrijven die zich wel tot de politie wenden dat de dader wordt
gepakt. Het zijn tevens voornamelijk bedrijven die schade hebben ondervonden van
cybercrime die zich wenden tot de politie.
Ondanks het feit dat de mogelijkheid bestaat om online aangifte te doen, kiezen de
meeste bedrijven ervoor om (‘ouderwets’) naar het politiebureau te gaan. Toch weet men de
politie ook digitaal te vinden; een kwart van de bedrijven heeft digitaal contact gezocht met de
politie. Qua tevredenheid over de politie naar aanleiding van het contact, is er geen duidelijke
lijn te trekken. De ontevreden bedrijven wensen in ieder geval van de politie dat ze op de
hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van hun zaak. Ook hechten bedrijven waarde
aan het feit dat er de zekerheid bestaat dat de zaak in behandeling wordt genomen.
Uit de antwoorden van de bedrijven die naar aanleiding van slachtofferschap geen
contact hebben opgenomen met de politie, kan worden opgemaakt dat met name het gebrek
aan schade/nadelige gevolgen daarvoor de reden is geweest. Daarnaast wordt verwacht dat de
politie er toch niets mee doet en/of wordt het incident niet belangrijk gevonden.
Bedrijven zouden, zeggen zij, wél contact met de politie opnemen wanneer er
zekerheid zou bestaan over het in behandeling nemen van hun zaak en/of er duidelijkheid
wordt verschaft over waar men terecht kan voor het doen van aangifte van cybercrime.
Bovendien wensen slachtoffers (van met name e-fraude) dat aan hen wordt teruggekoppeld
wat er met de melding/aangifte gebeurt.

Hoewel momenteel niet meer dan 7,2 procent van de bedrijven contact opneemt met de politie
wanneer zij slachtoffer zijn van cybercrime, zegt 65,3 procent dat in de toekomst wel te zullen
doen. De bedrijven die nog twijfelen, laten hun keuze vooral afhangen van de hoeveelheid
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(financiële) schade. In dit onderzoek is geen argument gevonden waarom het MKB nu
massaal geen contact opneemt met de politie, maar naar eigen zeggen bij toekomstig
slachtofferschap in grote getale wel de politie zal inschakelen. Vermoedelijk is hier sprake
van een discrepantie tussen voorgenomen en werkelijk gedrag.
Uit de antwoorden op de vraag waarom bedrijven (misschien) geen aangifte zouden
doen, blijkt onzekerheid over de handelsbekwaamheid van de politie: bedrijven vragen zich af
of de politie er wel toe in staat is om cybercrime te bestrijden en/of wat er wordt gedaan met
de aangifte. Gezien de overige bevindingen lijkt dat echter niet de hoofdreden waarom MKBslachtoffers van cybercrime massaal (92,8%) geen contact met de politie zoeken. Eerder lijkt
het er op dat zij niet naar de politie gaan omdat zij de zaak daarvoor niet ernstig genoeg vinden en zij de veiligheid op internet meer een verantwoordelijkheid vinden van anderen dan de
politie.
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5. Cybercrime onder ZZP en de vergelijking met MKB
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van het onderzoek onder Zelfstandigen
Zonder Personeel (ZZP). Deze resultaten worden waar mogelijk vergeleken met de resultaten
van het MKB. Net als in hoofdstuk 4, vormen de hoofd- en deelvragen de basis voor de
indeling van dit hoofdstuk (zie tabel 2.4 op bladzijde 26). In paragraaf 5.1 wordt beschreven
in hoeverre ZZP’ers onderscheid maken tussen werk- en privégebruik van ICT en welke
activiteiten zij op internet verrichten. Paragraaf 5.2 bespreekt het bewustzijn van
slachtofferschap van cybercrime en de beschermende maatregelen die door ZZP’ers worden
getroffen tegen cybercrime. In paragraaf 5.3 wordt inzicht gegeven in de aard en omvang van
slachtofferschap onder ZZP’ers. Naast prevalentiecijfers worden de (financiële) impact van
cybercrime en de (risicoverhogende) kenmerken van slachtoffers besproken. Ook komen de
wijzen waarop cybercrime wordt gepleegd en de acties die slachtoffers ondernemen aan bod.
In paragraaf 5.4 ten slotte zal antwoord worden gegeven op de vraag welke rol ZZP’ers
toekennen aan publieke en private partijen in de aanpak van cybercrime.

5.1 ICT-gebruik en online activiteiten

5.1.1 Onderscheid ICT-gebruik voor werk- en privédoeleinden
Aan ZZP’ers is gevraagd in hoeverre voor privé- dan wel zakelijke doeleinden gebruik wordt
gemaakt van computer(s) met een internetverbinding. Bijna alle ZZP’ers (95,3%) gebruiken
hun computer(s) met internet voor zowel bedrijfs- als privédoeleinden. Hiermee wordt het
vermoeden bevestigd dat bij een ZZP’er het werk- en privé-internetgebruik met elkaar
verweven zijn. De verdeling van werk en privé wijkt significant af van het internetgebruik
door het MKB. MKB bedrijven gebruiken vaker aparte computer(s) met internet uitsluitend
voor bedrijfsdoeleinden (zie figuur 5.1).
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Figuur 5.1: Gebruiksdoeleinden van computer(s) met internet (n=1.622 ZZP, 1.203 MKB)**
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Ook uit diepte interviews met ZZP’ers komt naar voren dat privé en zakelijk internetgebruik
bij het gros van de ZZP’ers door elkaar loopt. De meest genoemde reden hiervoor is
gemakzucht: tijdens het werk moeten af en toe ook privézaken worden uitgezocht en
andersom. Een aparte computer opstarten is dan niet handig. Daarnaast spelen financiële
redenen een rol, aangezien een extra computer aanschaffen niet goedkoop is. Ook merken
meerdere ZZP’ers op dat zij het nut er niet van inzien om privé en zakelijk gebruik op dit vlak
te scheiden.

Om meer inzicht te krijgen in de verwevenheid van zakelijk en privé, is aansluitend aan
ZZP’ers gevraagd hoe de gebruiksverdeling van privé en zakelijk computer- en
internetgebruik er precies uit ziet (zie figuur 5.2).
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Figuur 5.2: Verhouding zakelijk/privégebruik van computer(s) met internet (n=1.546)
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Uit figuur 5.2 blijkt dat het gros van de ZZP’ers dezelfde computer(s) gebruikt voor zakelijk
en privé (84,9%). 11,2 procent maakt deels onderscheid: 5,9 procent gebruikt
computerapparatuur die voor privédoeleinden wordt gebruikt, ook voor zakelijke doeleinden.
Computer(s) die door deze groep respondenten voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt,
worden echter niet voor privédoeleinden gebruikt. Andersom gebruikt 5,3 procent van de
ZZP’ers computers die wel voor privédoeleinden worden gebruikt niet voor zakelijke
doeleinden, terwijl bedrijfsapparatuur óók voor privédoeleinden wordt gebruikt. Slechts 3,8
procent maakt volledig onderscheid tussen zakelijk en privé. Respondenten werd de
mogelijkheid geboden een ander antwoord te geven. In box 5.1 staan de andere antwoorden.

Box 5.1: Andere antwoorden over zakelijk- dan wel privégebruik van computer(s)

- “1 aparte computer voor betalingsverkeer”
- “De PC waarop administraties staan, is niet met internet verbonden”
- “Ik scheid de apparatuur softwarematig. Effectief maak ik gebruik van hetzelfde apparaat
privé en zakelijk maar dan met andere profielen, instellingen en beveiligingsmaatregelingen”
-

“Voor mijn zakelijk gebruik werk ik in een beveiligde Virtual PC”
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Onderscheid privé en zakelijk internetgebruik
Meneer Visscher is werkzaam als journalist, uitgever en tekstschrijver en maakt in zijn
werkzaamheden geen onderscheid tussen zijn computers. Hij heeft twee laptops van
Apple. De ene gebruikt hij vaak en de andere dient meer als back-up voor als de andere
niet goed werkt. De bestanden zijn echter wel gescheiden: privébestanden staan op de
laptop en de zakelijke documenten staan allemaal in de cloud. Het niet scheiden van de
computers is daarom een bewuste keuze, want de documenten staan toch online en zijn
overal beschikbaar. Ook kunnen de zakelijke bestanden op de iPad en smartphone
worden geopend. Meneer Visscher is de gehele dag van opstaan tot aan bedtijd actief op
het internet.

Vervolgens is gevraagd hoeveel uren ZZP’ers gemiddeld per dag actief zijn op internet (zie
figuur 5.3). Meer dan een derde van de ZZP’ers is maximaal twee uren per dag online
(34,8%). Dit deel van de ZZP’ers doet kennelijk geen werk waarbij het nodig is voortdurend
online te zijn. 28,5 procent van de ZZP’ers zegt tussen de twee en vier uren per dag op
internet actief te zijn. Bijna een vijfde van de ZZP’ers besteedt (bijna) de gehele werkdag op
internet: 9,6 procent is tussen de zes en acht uren per dag online en 10,0 procent is zelfs meer
dan acht uren per dag in cyberspace te vinden.

Figuur 5.3: Aantal uren gemiddeld per dag actief op internet (n=1.622)
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Actief op internet
Meneer Stoel is programmeur en heeft een softwareontwikkelingsbedrijf. Hij heeft zes
zakelijke computers. In de privésfeer verricht hij bijna geen activiteiten op het internet;
af en toe iets opzoeken of een mail bekijken, maar dit is zeldzaam. Omdat meneer Stoel
software op maat maakt voor zijn klanten, verschilt het per klant hoeveel uren hij actief is
op internet. Bij de ene klant kan het 3 uren zijn en bij de andere 10 uren. Gemiddeld
genomen komt hij uit op ongeveer 8 uren per dag.

5.1.2 Online activiteiten
Vervolgens is aan ZZP’ers gevraagd welke activiteiten zij verrichten online (privé en zakelijk
internetgebruik samengenomen). Er konden meerdere antwoorden worden gegeven. Figuur
5.4 geeft weer in hoeverre ZZP’ers diverse internetactiviteiten verrichten. Bij iedere staaf
wordt het totaalpercentage weergegeven van het aantal ZZP’ers dat die internetactiviteit
verricht, ongeacht met welke frequentie dat wordt gedaan. De kleuren binnen iedere staaf
geven inzicht in de intensiteit waarmee bepaalde activiteiten worden verricht. In totaal zoeken
bijvoorbeeld bijna alle ZZP’ers gericht naar informatie op internet (99,6%). Drie kwart doet
dit dagelijks tot continu. Het overige deel verricht deze activiteit wekelijks of (nog) minder
vaak. In bijlage L staat een volledig, cijfermatig overzicht van de resultaten.
Figuur 5.4: Algemene online activiteiten (n=1.622)63
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De antwoordcategorieën waren: continu (24/7) – dagelijks – wekelijks – maandelijks – minder dan
maandelijks – niet. In figuur 5.4 zijn ‘continu’ en ‘dagelijks’ samengenomen als ‘≥dagelijks’ en ‘maandelijks’ en
‘minder dan maandelijks’ als ‘≤maandelijks’.
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Volgens het CBS maakt 88 procent van de Nederlanders dagelijks en voor uiteenlopende
doeleinden gebruik van internet (CBS, 2014). Ook ZZP’ers zijn actieve internetters. Bijna alle
ZZP’ers e-mailen (99,4%) (zie ook ZZP Barometer, 2014), zoeken gericht naar informatie op
internet (99,6%) en/of maken gebruik van internetbankieren (98,1%). Daarnaast maakt 85,0
procent gebruik van internet voor het plaatsen van bestellingen en ruim 71 procent chat,
bijvoorbeeld via een website of Whatsapp. Circa twee derde surft ongericht (64,6%) en/of
maakt gebruik van internet om iets te downloaden (66,3%). Meer dan de helft verwerkt
bovendien bestellingen online (54,8%), houdt een website bij (53,8%) en/of maakt gebruik
van beeldbellen (52,1%). De minst gebezigde online activiteiten zijn het in de cloud werken
en het doen van de boekhouding (respectievelijk 46,4 en 32,6%).
Hoewel ZZP’ers dus actief en voor uiteenlopende doeleinden gebruik maken van
internet, wordt niet iedere online activiteit door iedereen even frequent ondernomen. Vooral
e-mailen, het gericht zoeken naar informatie en internetbankieren zijn activiteiten waarmee
ZZP’ers zich wekelijks of vaker bezighouden. Ook chatten is door meer dan de helft van de
ZZP’ers een frequent gebezigde internetactiviteit. De overige internetactiviteiten worden door
minder dan de helft wekelijks of vaker verricht.

Figuur 5.5 vergelijkt de online activiteiten van ZZP’ers met de online activiteiten van MKB
bedrijven. Niet de totaalpercentages, maar de percentages van dat deel van de bedrijven dat
een activiteit dagelijks dan wel continu verricht worden weergegeven in de grafiek. Dit opdat
deze

resultaten

het

belangrijkste

inzicht

(bedrijfs)activiteiten op internet.
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Figuur 5.5: Algemene online activiteiten: ≥dagelijks (n=1.622 ZZP, 1.203 MKB)
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Typisch bedrijfsmatige activiteiten als het online plaatsen en verwerken van bestellingen en
de online boekhouding zijn bezigheden die vaker dagelijks dan wel continu door het MKB
worden verricht. Ook e-mailt en internetbankiert het MKB vaker. Chatten daarentegen is een
activiteit die (veel) vaker dagelijkse praktijk is voor ZZP’ers. Dit resultaat kan mogelijk
verklaard worden door de opkomst (het ZZP-onderzoek is 12 maanden later uitgevoerd dan
het MKB-onderzoek) van chatservices als Whatsapp en (met name) de verwevenheid tussen
privé en zakelijk internetgebruik bij ZZP’ers. Ook kan een rol spelen dat ZZP’ers geen
collega’s direct om zich heen hebben.

Tot slot is onderzocht in hoeverre ZZP’ers een eigen bedrijfswebsite hebben. In 2013 had 84
procent van de Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers een bedrijfswebsite
(CBS, 2014). Dat is nagenoeg gelijk aan de mate waarin het MKB over een website beschikt
(83,5%, zie hoofdstuk 4). ZZP’ers hebben minder vaak een bedrijfswebsite (61,9%). Ook
besteden zij significant minder tijd aan het bijhouden van hun website dan het MKB (7,0 vs.
11,5%).

Social media
Nederland behoort tot de top drie Europese landen met het grootste aantal socialmediagebruikers. Zeven op de tien burgers en de helft van de bedrijven waarin minimaal tien
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personen werkzaam zijn maken gebruik van social media (Bighelaar & Akkermans, 2013;
CBS, 2014). Ook aan ZZP’ers is gevraagd in hoeverre zij gebruik maken van social media
(privé en zakelijk gebruik samengenomen). In totaal zegt 89,1 procent van de ZZP’ers
gebruik te maken van één of meer sociale netwerken (n=1.446).64 45,9 procent heeft een of
meerdere bedrijfsgebonden profiel(en) op social media.

Figuur 5.6: Social media activiteiten (n=1.622)
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Net als in figuur 5.4, wordt de intensiteit van het gebruik van social media weergegeven door
de kleur. De frequentie van een activiteit ligt hoger, naarmate de kleur donkerder is. In bijlage
L staat een cijfermatig overzicht.
Hoewel videosites zoals YouTube door de grootste groep ZZP’ers wordt bezocht
(73,9%), wordt Facebook het meest intensief gebruikt. Bijna 40 procent van de ZZP’ers
gebruikt Facebook dagelijks tot continu. Meer dan de helft van de ZZP’ers gebruikt Linkedin
(55,9%), voornamelijk op wekelijkse tot (minder dan) maandelijkse basis. Twitter wordt door
28,5 procent van de ZZP’ers gebruikt. In verhouding zijn fotosites als Instagram en Pinterest
en het bijhouden van een blog minder populair. Deze social media worden door
respectievelijk 20,4 en 15,8 procent van de ZZP’ers gebruikt.

64

Dit percentage is gericht op alleen de social media die in de vragenlijst zijn opgenomen.
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Ook de mate waarin het social media gebruik van ZZP’ers mogelijk verschilt van het social
media gebruik van het MKB is onderzocht (zie figuur 5.7). De percentages tonen wederom
dat deel van de bedrijven dat een activiteit dagelijks dan wel continu verricht.
Figuur 5.7: Social media activiteiten: ≥dagelijks (n=1.622 ZZP, 1.203 MKB)
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Facebook wordt significant vaker dagelijks tot continu gebruikt door ZZP’ers dan door het
MKB. Dit verschil zou verklaard kunnen worden door het feit dat zakelijk en privé onder
ZZP’ers met elkaar verweven is en Facebook (ook) wordt gebruikt voor privédoeleinden.
Daarnaast wordt er meer gebruik gemaakt van LinkedIn door ZZP’ers dan door het
MKB. Mogelijk komt dit doordat LinkedIn voor ZZP’ers een belangrijke rol speelt bij het
verwerven van klanten. Uit de ZZP Barometer blijkt dat van de ZZP’ers die LinkedIn
gebruiken en hun profiel voor zakelijke doeleinden online hebben gepubliceerd, 44 procent
via dit platform klanten heeft gescoord (ZZP Barometer, 2014).
Ten slotte worden community en/of discussie fora ook meer gebruikt door ZZP’ers
dan door het MKB. Met behulp van online fora kan op internet worden gediscussieerd over
uiteenlopende onderwerpen en kan kennis en ervaring worden gedeeld. Dat ZZP’ers hier meer
gebruik van maken, kan verklaard worden door het feit dat zij geen collega’s hebben. Het
MKB heeft immers de mogelijkheid om intercollegiaal te overleggen en op die manier de
benodigde kennis te vergaren. ZZP’ers gebruiken daarvoor mogelijk het internet.
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Levering via webwinkel
De laatste vraag die aan ZZP’ers is gesteld over hun online activiteiten is of hun bedrijf
producten en/of diensten levert via een webwinkel. De resultaten worden weergegeven in
figuur 5.8. Het gros van de ZZP’ers zegt geen producten en/of diensten via een webwinkel te
leveren (89,8%). Van de 10,3 procent die dit wel doet, levert niet meer dan 2,5 procent
uitsluitend via de webwinkel; bij 7,8 procent vindt de levering ook maar niet uitsluitend plaats
via een webwinkel (7,8%). Ter vergelijking: 18 procent van de Nederlandse bedrijven met
meer dan tien werknemers verkocht in 2012 goederen of diensten via een website (CBS,
2014). ZZP’ers lijken dus in mindere mate dan grotere bedrijven gebruik te maken van een
webwinkel. Wellicht dat de aard van de werkzaamheden van ZZP’ers of het gebrek aan
middelen (geld, kennis) daarvoor een verklaring biedt.

Figuur 5.8: Leveren van producten en/of diensten via webwinkel (n=1.622)
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Resume
Werk- en privégebruik van internet is bij ZZP’ers verweven. Het merendeel van de ZZP’ers
gebruikt dezelfde computers voor zakelijk en privé. Dit in tegenstelling tot het MKB, dat
vaker een aparte computer gebruikt voor bedrijfsdoeleinden.
De meeste ZZP’ers zijn tot vier uren per dag online. Voor hen is het niet nodig om
continu online te zijn. Bijna een vijfde besteedt echter (bijna) de gehele (werk)dag op internet.
Net als MKB bedrijven zijn ZZP’ers actieve internetters. Bijna alle ZZP’ers e-mailen,
zoeken gericht naar informatie op internet en/of internetbankieren. Ook chatten is populair:
bijna drie kwart chat, bijvoorbeeld via Whatsapp. In de cloud werken en het bijhouden van de
boekhouding online is minder populair onder ZZP’ers.
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Ook op social media zijn ZZP’ers actief. Bijna allemaal maken zij gebruik van één of
meer sociale netwerken. Facebook wordt het intensiefst gebruikt. Het MKB gebruikt
Facebook minder vaak. Ook LinkedIn en online fora worden vaker gebruikt door ZZP’ers dan
door MKB bedrijven. Toch heeft slechts ongeveer de helft van de ZZP’ers een of meerdere
bedrijfsgebonden profiel(en).
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5.2 Bescherming tegen cybercrime

In deze paragraaf staat de bescherming tegen cybercrime centraal. Eerst wordt inzicht
gegeven in de afhankelijkheid van ICT en de mate waarin ZZP’ers vertrouwelijke informatie
op computers opslaan. Vervolgens wordt besproken welke beschermende maatregelen
ZZP’ers nemen tegen cybercrime en het vertrouwen dat zij hebben in de getroffen
maatregelen. Tot slot is beschreven hoe groot ZZP’ers de kans achten dat zijzelf en andere
ZZP’ers slachtoffer worden van cybercriminaliteit.

5.2.1 Informatieopslag en -beveiliging
Afhankelijkheid van ICT
We constateerden al dat ZZP’ers actieve internetters zijn. Om het belang van ICT voor
ZZP’ers verder in kaart te brengen, is gevraagd in hoeverre het bedrijf van een ZZP’er
afhankelijk is van ICT (zie figuur 5.9).

Figuur 5.9: Afhankelijkheid van ICT (n=1.622 ZZP, 1.203 MKB)**
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Uit figuur 5.9 komt naar voren dat bijna twee derde van de ZZP’ers zich in (zeer) grote mate
tot volledig afhankelijk acht van ICT (63,2%). Een soortgelijke vraag werd gesteld aan het
MKB. Een resultaatvergelijking toont aan dat MKB bedrijven zich in nog grotere mate dan
ZZP’ers afhankelijk achten van ICT voor hun bedrijfsvoering. Wanneer ICT ondernemers in
de steek laat, zou dit dus kunnen betekenen dat er door een grote groep ondernemers geen
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werkzaamheden meer kunnen worden verricht. De groep ZZP’ers die zich in (zeer) kleine
mate tot niet afhankelijk acht van ICT, bestaat uit 17,8 procent.

Vertrouwelijke informatie
Aansluitend is gevraagd in hoeverre ZZP’ers vertrouwelijke informatie op één of meerdere
computer(s) hebben opgeslagen (zie figuur 5.10). Vertrouwelijke (digitale) informatie bestaat
bijvoorbeeld uit klantgegevens of informatie over productontwikkeling. 65 45,1 procent zegt in
(zeer) grote mate vertrouwelijke informatie op de computer(s) op te staan. Meer dan een derde
van de ZZP’ers geeft aan in (zeer) kleine mate of geen vertrouwelijke informatie op
computers op te slaan (34,6%).
ZZP’ers wijken significant af van het MKB met betrekking tot het opslaan van
vertrouwelijke informatie op een of meerdere computers. Het aantal MKB bedrijven dat zegt
in (zeer) grote mate vertrouwelijke informatie op te slaan is significant hoger dan het aantal
ZZP’ers dat dit doet (65,1 vs. 45,1%) (p<0,01).

Figuur 5.10: Mate van vertrouwelijke informatie op computer(s) (n=1.622 ZZP, 1.203
MKB)**
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Informatiebeveiliging
ZZP’ers zijn aldus naar eigen zeggen in grote mate afhankelijk van ICT en het merendeel zegt
vertrouwelijke (bedrijfs)informatie op hun werkcomputer te bewaren. Dat maakt de vraag
65

In de vragenlijst is de vraag als volgt geformuleerd: In welke mate staat op uw computer(s) vertrouwelijke
bedrijfsinformatie opgeslagen, zoals klant-, administratiegegevens en/of informatie over productontwikkeling?
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naar informatiebeveiliging van belang. Uit figuur 5.11 komt naar voren dat 67,7 procent van
de ZZP’ers informatiebeveiliging (heel) belangrijk vindt voor zijn of haar bedrijf. Slechts 5,6
procent vindt het (heel) onbelangrijk. Opnieuw wijken de percentages van de ZZP’ers af van
het MKB. Een groter deel van het MKB vindt informatiebeveiliging (heel) belangrijk
(83,7%).
In hoeverre ZZP’ers informatiebeveiliging belangrijk vinden voor het bedrijf, hangt
significant samen met de mate waarin naar hun mening vertrouwelijke informatie is
opgeslagen op de computer (figuur 5.10).66 Van de ZZP’ers die aangeven dat zij in (zeer)
grote mate vertrouwelijke bedrijfsinformatie hebben opgeslagen op de computer, vindt 86,6
procent informatiebeveiliging (heel) belangrijk. Slechts 4 ZZP’ers (0,6%) uit deze groep
vinden informatiebeveiliging (heel) onbelangrijk.

Figuur 5.11: Belang van informatiebeveiliging (n=1.622 ZZP, 1.203 MKB)**
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De beveiliging van computers regelen ZZP’ers grotendeels zelf (zie figuur 5.12). Maar liefst
80,0 procent van de ZZP’ers vindt het niet nodig om dit uit te besteden. Ook wanneer in
(zeer) grote mate vertrouwelijke bedrijfsinformatie is opslagen op de computer, kiest het gros
van de ZZP’ers er niet voor om de beveiliging uit te besteden: slechts 18,6 procent van deze
groep laat dit over aan externen. Bijna de helft van de MKB bedrijven daarentegen besteedt
het beveiligen van digitale, bedrijfsgerelateerde informatie uit aan een derde partij (47,4%).
Dat betekent dat het MKB vaker externen inschakelt om computers te beveiligen.

66

r = 0,45, p<0,01.
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Figuur 5.12: Beveiliging van computer(s) (n=1.622 ZZP, 1.203 MKB)**
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5.2.2 Bescherming tegen cybercrime
In verschillende onderzoekspublicaties wordt gesteld dat het treffen van maatregelen om
cybercrime tegen te gaan van belang is, maar vanwege een gebrek aan middelen juist voor
kleine bedrijven een uitdaging vormt (Cresanti, 2014; Dimopoulos, Furnell, Jennex &
Kritharas, 2004; Gunderson Hunt, 2013; Gupta & Hammond, 2005; Schaper & Weber, 2012).
Het is dan ook de vraag in hoeverre ZZP’ers maatregelen treffen en of de mate waarin zij dat
doen verschilt van de mate waarin het MKB zichzelf wapent tegen cybercrime. Net als aan
MKB bedrijven is daarom aan ZZP’ers gevraagd welke maatregelen zij treffen om cybercrime
te weren. De maatregelen zijn onderverdeeld in fysieke-, technische- en overige maatregelen
en worden in deze volgorde achtereenvolgens besproken.

Fysieke maatregelen
In totaal heeft 59,6 procent van de ZZP’ers een of meer fysieke maatregelen genomen om de
computer(s) te beveiligen (zie figuur 5.13). Van bijna twee vijfde van de ZZP’ers staan de
computer(s) in een beveiligde ruimte (39,3%). Bijna een derde heeft de ICT voorzien van een
kenmerk, zodat kan worden achterhaald wie de eigenaar van de computer is (29,7%). 23,2
procent heeft ervoor gezorgd dat de ICT beschermd is tegen calamiteiten, zoals een brand.
Slechts 3,9 procent bevestigt een computer aan een kabelslot.
Vergeleken met het MKB, wordt ICT door ZZP’ers in grotere mate voorzien van een
kenmerk. De overige fysieke maatregelen worden echter significant vaker getroffen door het
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MKB. Dit resultaat kan worden verklaard door het feit dat het MKB vaker dan ZZP’ers van
oordeel is dat zij vertrouwelijke informatie heeft opgeslagen op de computers (figuur 5.10).

Figuur 5.13: Fysieke maatregelen (n=1.622 ZZP, 1.203 MKB)
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Technische maatregelen
Vrijwel alle ZZP’ers hebben een of meer technische maatregelen getroffen (99,6%) (zie
figuur 5.14). Het gebruik van een virusscanner (92,7%), up-to-date software (91,2%), een
beveiligd netwerk (91,0%) en een firewall (89,5%) zijn maatregelen die door zeer veel
ZZP’ers worden toegepast. Hetzelfde beeld komt naar voren in de diepte interviews.
Ook regelmatig back-ups maken van bestanden is een maatregel die door een grote
groep ZZP’ers wordt getroffen (81,5%). In verhouding is het versleuteld opslaan van
bestanden (encryptie) minder populair. Bijna een kwart van de ZZP’ers maakt gebruik van
encryptie (23,6%). Uit de interviews met ZZP’ers komt naar voren dat dit mogelijk verklaard
kan worden doordat ZZP’ers ofwel niet weten wat encryptie inhoudt, ofwel er wel bekend
mee zijn maar het te ingewikkeld en/of omslachtig vinden om te gebruiken. Daarnaast wordt
genoemd dat er geen vertrouwelijke bestanden op de computer staan en het versleuteld
opslaan van bestanden daarom niet nodig is.
Het gebruik maken van biometrische beveiligingsmethoden zoals vingerafdruklezers is
een technische maatregel die amper wordt getroffen. Slechts 4,6 procent van de ZZP beveiligt
op deze manier zijn of haar computer(s).
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Het installeren van een virusscanner en het up-to-date houden van software zijn
technische maatregelen die vaker worden toegepast door ZZP’ers dan door het MKB.67 Het
gebruik van een firewall en maken van back-ups zijn echter maatregelen die vaker door het
MKB worden getroffen. Ook encryptie wordt significant vaker toegepast door het MKB.
Laatstgenoemde zou opnieuw kunnen worden verklaard doordat het MKB vaker zegt
vertrouwelijke informatie op computers op te slaan.

Figuur 5.14: Technische maatregelen (n=1.622 ZZP, 1.203 MKB)
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Maatregelen tegen cybercrime
Mevrouw Volkersma werkt veel op de computer en heeft daarom virusscanners op haar
computer staan. Verder kan ze naar eigen zeggen alleen maar heel goed opletten en
haar hoofd erbij houden, ondanks dat ze door de werkdruk wat minder oplettend is
geworden. Ze weet wat encryptie is maar maakt hier geen gebruik, omdat al haar
bestanden simpele Word-bestanden zijn. Verder heeft mevrouw Volkersma al haar werk
op een externe harde schijf staan en neemt deze schijf ook mee als ze bijvoorbeeld een
dagje weg of voor langere tijd op vakantie gaat. Naast de harde schijf neemt ze dan ook
haar boekje mee waarin al haar wachtwoorden staan opgeschreven.

67

De vraag is of een verschil tussen 92,7 en 92,2 procent (bij het installeren van een virusscanner) een relevant
significant verschil is, aangezien de groep ZZP’ers met een virusscanner slechts 0,5 procent groter is dan de
groep MKB bedrijven. Statistisch gezien kan bij de totstandkoming van een significant verschil meespelen dat
het percentages zijn die grenzen aan 100% (of 0%). Daar zijn kleine verschillen eerder significant. De kans op
een significant verschil tussen 50,0 en 50,5 procent is bijvoorbeeld veel kleiner.
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Overige maatregelen
In totaal heeft 96,5 procent van de ZZP’ers een of meer van de overige maatregelen getroffen
om cybercrime zo veel mogelijk uit te sluiten (zie figuur 5.15). Meer dan 90 procent hanteert
voor zichzelf regels voor het openen van potentieel onbetrouwbare bestanden en voor het
afgeven van gegevens. Hetzelfde blijkt uit de interviews: “Ik ben kritisch in het openen van
bijlagen en links in e-mailberichten. Ik controleer ze altijd voordat ik ze eventueel open”.
Daarnaast hanteert het merendeel van de ZZP’ers (ook) regels voor de omgang met
vertrouwelijke informatie en het doen van online betalingen (respectievelijk 82,6 en 81,8%).
Meer dan de helft van de ZZP’ers hanteert voor zichzelf regels voor het periodiek wijzigen
van wachtwoorden (55,3%).
ZZP’ers zijn minder bekend met hoe te handelen wanneer ze slachtoffer worden van
cybercrime (22,6%). Ook hebben in verhouding weinig ZZP’ers uitgezocht hoe ze slachtoffer
kunnen worden van cybercrime (27,7%). ZZP’ers kunnen cybercrime hierdoor minder snel
herkennen en wanneer ze slachtoffer worden, is bij hen niet direct bekend welke handelingen
moeten worden verricht.

Figuur 5.15: Overige maatregelen (n=1.622)
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Vertrouwen in getroffen maatregelen
ZZP’ers treffen dus uiteenlopende maatregelen om zichzelf te beschermen tegen cybercrime.
Gevraagd is hoeveel vertrouwen ZZP’ers hebben in de maatregelen die ze hebben getroffen
om online risico’s te voorkomen. In figuur 5.16 worden de resultaten weergegeven. Meer dan
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de helft van de ZZP’ers heeft (heel) veel vertrouwen in de genomen maatregelen (53,7%).
Slechts 4,0 procent heeft (heel) weinig tot geen vertrouwen. Deze percentages wijken niet af
van het MKB.

Figuur 5.16: Vertrouwen in getroffen maatregelen (n=1.622 ZZP, 1.203 MKB)
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5.2.3 Ingeschatte kans op slachtofferschap
ZZP’ers is gevraagd een inschatting te maken – in de vorm van een percentage – van de kans
dat Nederlandse ZZP’ers in een periode van 12 maanden slachtoffer worden van cybercrime.
Vervolgens is de vraag gesteld hoe groot zij de kans achten dat zij zélf slachtoffer worden van
cybercrime in eenzelfde periode. In figuur 5.17 worden de gemiddelden van de opgegeven
percentages getoond.

Figuur 5.17: Geschatte kans op slachtofferschap cybercrime in een jaar (n=1.622)*
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ZZP’ers schatten dat bijna een kwart van de ZZP’ers in Nederland in een periode van een jaar
slachtoffer zal worden van cybercrime (23,8%). Zoals we zullen zien (in paragraaf 5.3) is dat
een tamelijk goede inschatting. Hun eigen kans op slachtofferschap schatten ze echter
aanzienlijk lager in (13,8%). Het verschil tussen de gemiddelde percentages (10, BHI 95%
[9.2, 10.7]), is significant (t(1621) = 24.2, p<0.001).68
Een verdiepende analyse69 laat zien dat respondenten die het afgelopen jaar geen
slachtoffer zijn geworden van cybercrime (zie paragraaf 5.3), zowel de kans lager inschatten
dat ZZP’ers (22,5%) als dat zij zelf (12,8%) slachtoffer zullen worden van cybercrime dan de
respondenten die het afgelopen jaar wél slachtoffer waren (respectievelijk 27,0 en 16,4%).70
Recente ervaringen met slachtofferschap zorgen er dus voor dat de kans op toekomstig
slachtofferschap hoger wordt ingeschat.
In de diepte interviews is aan ZZP’ers de vraag gesteld in hoeverre zij zich bewust zijn van
online risico’s en waarop dit risicobewustzijn is gebaseerd. Vrijwel alle geïnterviewden
zeggen zich (zeer) bewust te zijn van de online risico’s. Naar eigen zeggen zijn de
geïnterviewde ZZP’ers risicobewust door de ervaring(en) die zij hebben opgedaan: kennis van
ICT, slachtofferschap van cybercrime of pogingen daartoe (“door schade en schande…”),
berichten uit de media, maar ook ervaringen van anderen maken dat zij risicobewust zijn
(geworden): “Ik houd de verhalen over dingen die fout kunnen gaan op het internet
nauwlettend in de gaten via de media en mijn zoon die IT studeert. Maar, ik ben me er wel
van bewust dat een foutje op het internet in een klein hoekje zit en dat iedereen erin kan
trappen”.

68

Paired sample t-toets.
Independent-samples t-toets.
70
Kans op slachtofferschap ZZP: Slachtoffers schatten de kans gemiddeld hoger in (M = 27.0, SE = 1.03) dan
niet-slachtoffers (M = 22.5, SE = 0.55). Het verschil van -4.51, BCa 95% CI [-6.76, -2.39], is significant t(1620)
= -3.858, p = 0.001. Kans op eigen slachtofferschap: Slachtoffers schatten de kans gemiddeld hoger in (M =
16.4, SE = 0.94) dan niet-slachtoffers (M = 12.8, SE = 0.47). Het verschil van -3.598, BCa 95% CI [-5.84, 1.63], is significant t(1620) = -3.426, p = 0.001.
69
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Kans op slachtofferschap
Meneer Maas is zich bewust van de online risico's, maar maakt zich er niet druk over.
Hij publiceert als journalist veel over onderwerpen als datagebruik en het werken in de
cloud. Hij is dus goed op de hoogte. Verdachte websites opent hij niet en hij let erop dat
er ‘https’ in de balk staat wanneer er een extra versleuteling zou moeten zijn. Door zijn
achtergrondkennis, schat hij de kans dat hij slachtoffer wordt van cybercrime kleiner in
dan dat anderen slachtoffer zullen worden. Bovendien is hij, ondanks dat hij heel vaak
online is en actief is op Marktplaats en webwinkels, nooit slachtoffer geworden van
cybercrime.

Resume
Het merendeel van de ZZP’ers is naar eigen zeggen afhankelijk van ICT. Daarnaast zegt het
gros vertrouwelijke (bedrijfs)informatie op de computer te bewaren. ZZP’ers vinden het dan
ook in grote mate belangrijk om informatie te beveiligen. Dat vertaalt zich in de uitkomst dat
de meeste ZZP’ers uiteenlopende maatregelen treffen om cybercrime te weren. Bijna allemaal
hebben een virusscanner, firewall, up-to-date software en een beveiligd netwerk. Verder
hanteert het gros regels voor het openen van (potentieel) onbetrouwbare bestanden en het
afgeven van gegevens. Toch zijn er ook maatregelen die van belang zijn voor ICTbeveiliging, maar die door (lang) niet alle ZZP’ers worden getroffen. Encryptie, computers
bevestigen aan een kabelslot en het beschermen van computers tegen calamiteiten zijn
maatregelen die weinig worden getroffen. Ook zijn ZZP’ers minder bekend met hoe te
handelen wanneer ze slachtoffer worden van cybercrime en hebben ze amper uitgezocht hoe
ze slachtoffer kunnen worden van cybercrime. Eerder onderzoek onder burgers in het
Verenigd Koninkrijk heeft geleid tot soortgelijke bevindingen (GfK, 2013; Hernandez-Castro,
Boiten & Barnoux, 2013; McGuire & Dowling, 2013). McGuire en Dowling stellen: ‘Internet
security software is commonly used, but other ‘good practices’ are less well adopted’ (2013,
p. 24). Desondanks heeft meer dan de helft van de ZZP’ers (heel) veel vertrouwen in de
getroffen maatregelen. Of dit terecht is, is de vraag. Om te beginnen schatten ZZP’ers de kans
om in het komende jaar zelf slachtoffer te worden van cybercrime op bijna 14 procent.
ZZP’ers die het afgelopen jaar slachtoffer zijn geweest van cybercrime denken zelfs dat deze
kans nog hoger is (16,4%). Het meeste risico om slachtoffer te worden van cybercrime lopen
volgens ZZP’ers hun collega’s: de kans op slachtofferschap voor ZZP’ers in het algemeen
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schatten ze in op bijna 24 procent. De volgende paragraaf gaat over de werkelijke kans op
slachtofferschap.
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5.3 Slachtofferschap van cybercrime

5.3.1 De aard en omvang van cybercrime
Conform de wijze waarop is vastgesteld in hoeverre het Nederlandse MKB slachtoffer is
geworden van cybercrime, is ook de aard en omvang van slachtofferschap onder ZZP’ers
vastgesteld. Tabel 5.1 laat zien in welke mate ZZP’ers in het jaar voorafgaand aan het
onderzoek zijn geconfronteerd met vormen van cybercrime.

Tabel 5.1: Vormen van cybercrime en de mate waarin ZZP’ers daarmee zijn geconfronteerd
in de afgelopen twaalf maanden (in %) (n=1.622)

Malware
E-fraude
Phishing
Hacken
Skimming – betaalpas
DoS-aanval
Defacing
Identiteitsmisbruik
Ongeautoriseerd gebruik
bedrijfsnetwerk
Cyberstalking
Diefstal gegevens
Diefstal datadragers
Cybersmaad/-laster
Vernieling gegevens
Cyberchantage
Cyberafpersing
Spionage
Skimming – betaalsysteem

Weet
niet
7,0
1,4
5,8
10,8
2,8
4,7
2,3
6,9
9,7
2,1
8,1
2,0
2,9
2,4
1,4
1,7
8,3
1,7

Niet
51,4
79,7
46,4
78,5
91,5
87,4
94,2
88,3

≥1
mislukte
pogingen
27,8
13,6
43,2
6,8
1,8
4,1
1,2
2,7

1 keer
8,1
4,3
1,4
3,3
3,7
2,8
1,6
1,6

>1 keer
6,2
1,2
3,4
0,6
0,2
0,9
0,7
0,6

Totaal
slachtoffer
14,3
5,5
4,8
3,9
3,9
3,7
2,3
2,2

85,9
94,5
88,6
96,0
94,6
95,6
95,3
94,1
91,1
98,1

2,5
1,5
1,4
0,4
0,9
0,9
2,5
3,5
0,4
0,1

1,4
1,4
1,7
1,5
1,0
0,8
0,5
0,4
0,1
0,1

0,6
0,5
0,1
0,1
0,5
0,3
0,4
0,2
0,2
-

2,0
1,9
1,8
1,6
1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
0,1

Slachtoffers zijn gedefinieerd als ZZP’ers die in het jaar voorafgaand aan het onderzoek een
of meerdere keren zijn geconfronteerd met vormen van cybercrime. Mislukte pogingen zijn
daarin niet meegeteld. Ook diefstal van datadragers wordt bij het berekenen van de aard en
omvang van slachtofferschap buiten beschouwing gelaten, omdat het geen cybercrime betreft
(zie voetnoot 14 op bladzijde 23). Aldus wordt 27,9 procent van de ZZP’ers slachtoffer. Het
slachtofferpercentage verschilt niet significant van het overeenkomstige MKB-percentage
(28,5%). Cybercrime komt dus onder beide doelgroepen nagenoeg even vaak voor.
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Kanttekening bij slachtofferschap van phishing
Wat opvalt in tabel 5.1 is dat ZZP’ers die slachtoffer zijn van een cybercrimevorm, daarvan
doorgaans één keer slachtoffer zijn geworden. Alleen bij phishing is het percentage ZZP’ers
dat vaker dan een keer slachtoffer werd, hoger dan het percentage dat aan heeft gegeven een
keer slachtoffer te zijn geweest. Een verklaring daarvoor is dat een deel van de respondenten
het ontvangen van een phishing mail, zonder dat daarop is ingegaan en dus zonder dat
daadwerkelijk gegevens zijn ontfutseld, mogelijk onterecht als slachtofferschap heeft
gerapporteerd. Immers, er is dan nog geen sprake van ‘het ter beschikking stellen van
gegevens’. Volgens de wettekst is dat echter wel essentieel om te kunnen spreken van
oplichting: het delict op basis waarvan phishing strafbaar is gesteld (artikel 326 van het
Wetboek van Strafrecht). Dit betekent dat het slachtofferpercentage van phishing in
werkelijkheid mogelijk dus lager ligt dan hier gerapporteerd. De invloed van deze mogelijke
vertekening op het totale slachtofferpercentage van cybercrime onder ZZP’ers is
gecontroleerd: als phishing buiten beschouwing wordt gelaten bij het berekenen van het
totale slachtofferpercentage, is 26,8 procent van de ZZP’ers slachtoffer van cybercrime. De
invloed van het mogelijk vertekende slachtofferpercentage van phishing op het totale
slachtofferpercentage van cybercrime is dus marginaal. Slachtofferschap van phishing wordt
niet buiten beschouwing gelaten in vervolganalyses, omdat de twijfel omtrent de zuiverheid
waarmee slachtofferschap bij dit delict is gemeten is gebaseerd op slechts enkele antwoorden
bij open vragen en omdat veel van de analyses gaan over aparte delictsoorten (malware, efraude, phishing, hacken, skimmen en DoS), zodat phishing apart kan worden beoordeeld.
In de studie onder het MKB bleken malware (17,9%), phishing (7,2%), e-fraude (4,1%),
hacken (3,4%) en DoS-aanvallen (3,0%) de meest voorkomende vormen van cybercrime.
Hoewel de volgorde anders is, worden ook ZZP’ers van diezelfde cybercrimevormen het
frequentst slachtoffer (zie figuur 5.18). Opvallend is dat skimming van de betaalpas bij het
MKB niet behoorde tot een van de meest voorkomende vormen van cybercrime, terwijl dat
voor ZZP’ers wel geldt. ZZP’ers worden in significant grotere mate dan het MKB slachtoffer
van skimmen. Het slachtofferpercentage van skimmen is zelfs even groot als het percentage
slachtoffers van hacken (3,9%). Wellicht dat het feit dat ZZP’ers niet alleen over zakelijke,
maar ook over privé ervaringen rapporteren een verklaring biedt voor het relatief hoge
slachtofferpercentage. Dat kunnen we echter niet vaststellen op basis van de data.
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Figuur 5.18: Slachtofferschap van cybercrime (n=452 ZZP, 343 MKB)
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MKB bedrijven zijn in significant grotere mate slachtoffer van malware en phishing dan
ZZP’ers. Aangezien ZZP’ers zowel rapporteren over privé als zakelijke ervaringen, terwijl
MKB bedrijven uitsluitend hebben gerapporteerd over zakelijke confrontaties met
cybercrime, zou verwacht kunnen worden dat ook het percentage ZZP-slachtoffers van deze
delicten hoger is. Er zijn echter ook verschillende verklaringen mogelijk voor het hogere
percentage slachtofferschap van malware en phishing onder het MKB.
Ten eerste kan men veronderstellen dat cybercriminelen malware en phishing gericht
inzetten tegen grotere bedrijven (2-50 werknemers in ons geval). Wellicht omdat bij MKB
bedrijven meer te halen valt dan bij ZZP’ers. Brewer (2014) stelt bijvoorbeeld dat
cybercriminelen gerichte aanvallen uitvoeren tegen (grotere) bedrijven.
Een andere mogelijkheid is dat het grotere online aanvalsoppervlak van een MKBbedrijf verklaart waarom het MKB vaker slachtoffer wordt van phishing en malware. Waar
meerdere mensen samenwerken is het lastiger één front te vormen en een aanval buiten de
deur te houden. Phishing en malware zijn immers delicten die gebruik maken van onbedoeld
aan het delict ‘meewerkende’ slachtoffers (een code afgeven, een bijlage openen, etc.). Het
aanvalsoppervlak van een MKB-bedrijf, waarin per definitie meerdere (potentieel aan een
delict ‘meewerkende’) personen werkzaam zijn, is dus groter dan het (online)
aanvalsoppervlak van een ZZP-bedrijf. Mogelijk speelt daarbij ook een rol dat werknemers in
een MKB-bedrijf minder zorgvuldig omgaan met bedrijfs ICT, dan een ZZP’er met zijn eigen
spullen. Een aanvullende analyse bevestigt gedeeltelijk dat het grotere aanvalsoppervlak van
MKB bedrijven de kans om slachtoffer te worden van cybercrime beïnvloedt.
Slachtofferschap van malware houdt namelijk significant verband met bedrijfsgrootte
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(p<0,01): hoe meer medewerkers een MKB bedrijf telt, hoe groter de kans op
slachtofferschap van malware. Voor phishing is dit verband echter niet vastgesteld.
Bovendien is zo bezien nog steeds onverklaarbaar dat het totale slachtofferpercentage
cybercrime onder MKB bedrijven gelijk is aan dat voor ZZP’ers. Er zijn kennelijk
mechanismen die de extra kwetsbaarheid vanwege een groter aanvalsoppervlak neutraliseren.
De slotsom moet luiden dat ons onderzoek geen eenduidge verklaring biedt voor de
gevonden

verschillen

in

–

slachtofferschap

ook

niet

voor

de

bevinding

dat

slachtofferpercentages voor het MKB en ZZP’ers over het totaal gezien niet verschillen.

E-fraude nader bekeken
Omdat e-fraude een containerbegrip is, is aan ZZP’ers gevraagd met welke vorm van fraude
de slachtoffers zijn geconfronteerd. In figuur 5.19 is weergegeven met welke vormen van efraude ZZP’ers worden geconfronteerd. De helft van de fraudeslachtoffers heeft een product
gekocht en betaald, maar uiteindelijk niet geleverd gekregen. 35,2 procent is het slachtoffer
geworden van oplichting door acquisitiefraude. Circa een vijfde ontving een product of dienst
die niet van de beloofde kwaliteit was (20,5%) of zat ongewenst vast aan een abonnement
(19,3%). Minder voorkomende fraudevormen zijn fraude met internetbankieren (13,6%),
verkoopfraude (8,0%) en voorschotfraude (1,1%).

Figuur 5.19: Slachtofferschap: vormen van e-fraude (n=88 ZZP, n=45 MKB)
Gekocht, geen product/dienst ontvangen*

35,2

Acquisitiefraude (spookfacturen)*
Product of dienst niet van beloofde
kwaliteit
Ongewenst vastgezeten aan
contract/abonnement*

19,3

34,7

ZZP

13,6

Verkocht en geleverd, geen geld
ontvangen

8,0

MKB

16,3

1,1
2,0

Voorschotfraude

9,1
12,2

Anders
Vraag is niet gesteld aan het MKB

59,2

20,5

8,2

Fraude met internetbankieren¹

1

50,0

22,4

0

10

149

20

30

40

50

60

70

Er bestaan significante verschillen ten opzichte van het MKB: aankoopfraude komt ruim
dubbel zo vaak voor onder ZZP’ers (50,0%) als het MKB (22,4%). Een mogelijke verklaring
voor dit significante verschil is dat privé en zakelijk slachtofferschap bij ZZP’ers met elkaar
verweven zijn. Het tegenovergestelde doet zich voor bij acquisitiefraude: hoewel dat ook
onder ZZP’ers een veelvoorkomende fraudevorm is (35,2%) wordt het MKB (59,2%) daar
significant vaker slachtoffer van. Ook het percentage van het MKB dat ongewenst vastzat aan
een abonnement is significant groter dan het percentage van ZZP’ers (34,7% vs. 19,3%).
Respondenten die aangaven slachtoffer te zijn geweest van een andere fraudevorm
(9,1%) is de mogelijkheid geboden om in een open antwoordveld toe te lichten wat hen is
overkomen. Opvallend is dat vier (van de in totaal acht) toelichtingen betrekking hebben op
fraude met creditcards. In box 5.2 zijn de open antwoorden geciteerd.

Box 5.2: Quotes van ondernemers die slachtoffer werden van fraudevormen
-

“De fraude was met mijn creditcardnummer, vermoedelijk via de site met de niet
geleverde diensten”

-

“Creditcardfraude”

-

“Opname via creditcard”

-

“Creditcard gegevens die een derde partij”

-

“Er zijn bestellingen in mijn naam gedaan, terwijl ik de producten niet wilde hebben”

-

“Klanten die met Paypal betalen, geen aangetekende verzending wensen en dan melden
dat het product niet is aangekomen. Paypal boekt vervolgens het bedrag terug naar de
klant. In sommige gevallen is de melding ‘verdacht’ te noemen”

-

“Markt gereserveerd, bij annulering geen geld terug gehad”

Vergelijking met burgers
Nu bekend is in hoeverre ondernemers het doelwit zijn van cybercrime, is interessant om een
vergelijking te maken met de aard en omvang van cybercrime onder burgers. Op basis van
daartoe voorhanden zijnde literatuur wordt hierna in kaart gebracht in hoeverre cybercrime
een maatschappij breed, dan wel een specifiek tegen ondernemers gericht verschijnsel is.
Op het eerste gezicht lijkt een verschil te bestaan tussen de mate waarin bedrijven
worden geconfronteerd met cybercrime en de omvang van cybercrime onder burgers: 27,9
procent van de ZZP’ers en 28,5 van het Nederlandse MKB is slachtoffer van cybercrime,
terwijl uit de meest recente Veiligheidsmonitor blijkt dat een op de acht Nederlanders (11,2%)
van 15 jaar en ouder slachtoffer is van cybercrime. In de studies naar cybercrime onder het
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MKB en ZZP’ers is echter gevraagd naar meer en andere cybercrimevormen dan in de
Veiligheidsmonitor van het CBS. De prevalentiecijfers zijn daardoor niet vergelijkbaar. Er
kan dus niet met zekerheid gesteld worden dat cybercrime in grotere mate voorkomt onder
bedrijven dan onder burgers. Sterker nog, een verdere analyse wekt de indruk dat cybercrime
de hele samenleving raakt en dat iedere groep binnen de samenleving voornamelijk met
dezelfde cybercrimevormen wordt geconfronteerd.
De

meest

voorkomende

cybercrimevormen

onder

bedrijven

zijn

ook

de

cybercrimevormen waarmee burgers het vaakst worden geconfronteerd. Burgers worden met
name geconfronteerd met malware, hacken en e-fraude (Domenie e.a., 2013; CBS, 2015).
Deze cybercrimes behoren ook tot de top vier van meest voorkomende cybercrimevormen
onder bedrijven. Van andere in deze studie veel voorkomende cybercrimes is onbekend of
burgers daarvan in vergelijkbare mate slachtoffer worden: phishing, skimmen en DoSaanvallen zijn namelijk niet (op vergelijkbare wijze) bevraagd in slachtofferonderzoek onder
burgers.
Hoewel burgers en bedrijven dus – voor zover bekend – voornamelijk met dezelfde
cybercrimes worden geconfronteerd, verschillen de prevalentiecijfers van elkaar. In tabel 5.2
zijn de prevalentiecijfers van de meest voorkomende cybercrimevormen uitgesplitst per
doelgroep.

Tabel 5.2: Prevalentiecijfers van de meest voorkomende cybercrimevormen per doelgroep

Malware
Hacken
Aan- en verkoopfraude1

MKB
(n=1.203)

ZZP
(n=1.622)

17,9
3,4
*1,5

*14,3
3,8
3,0

Burgers
n(malware)=9.163 [2011]
n(hacken/fraude)=86.382 [2014]
16,7 (Domenie e.a. 2013)
*5,2
(CBS, 2015)
3,5
(CBS, 2015)

[Jaartal] de jaartallen tussen vierkante haken geven het jaar van datacollectie aan.
1
Aangezien het CBS onder fraude enkel verstaat fraude bij aan- en verkoop, hebben we in de kolom MKB en
ZZP ook die beperking aangehouden; deze percentages zijn dus lager dan de percentages ‘fraude’ in figuur 5.18
* Significant verschil met beide andere percentages – die onderling niet significant verschillen. Steeds geldt
p<0,01 behalve voor het verschil tussen de malwarepercentages 14,3 en 16,7 procent van respectievelijk ZZP en
Burgers en het verschil tussen de hackenpercentages 3,8 en 5,2 procent van respectievelijk ZZP en Burgers, want
daarvoor geldt p<0,05 (Z-score voor proporties; Loether & McTavish, 1980, p.556).

Om te beginnen kunnen we constateren dat de volgorde van de drie delicten bij elke groep
dezelfde is: slachtofferschap van malware komt het vaakst voor, dan hacken en dan aan- en
verkoopfraude. Bij elk van de drie delicten is er één groep met een percentage dat significant
afwijkt van de andere twee (zie legenda bij tabel 5.2).
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Slachtofferschap van malware komt onder ZZP’ers (14,3%) significant minder vaak
voor dan onder MKB bedrijven (17,9%) en burgers (16,7%). Bij hacken doet zich een ander
patroon voor: daarvan worden burgers (5,2%) significant vaker slachtoffer dan ZZP’ers
(3,8%) en het MKB (3,4%). Bij aan- en verkoopfraude is het slachtofferpercentage bij MKB
bedrijven (1,5%) significant lager dan het overeenkomstige percentage bij ZZP’ers (3,0%) en
burgers (3,5%).
De vragen die zich uit deze bevindingen opdringen zijn achtereenvolgens:
a. Waarom melden ZZP’ers relatief weinig slachtofferschap van malware?
b. Waarom melden burgers relatief veel slachtofferschap van hacken?
c. Waarom melden MKB bedrijven relatief weinig slachtofferschap van aan- en
verkoopfraude?

Empirisch getoetste antwoorden op deze vragen zijn op basis van onze data niet voorhanden.
Wel kunnen we enkele suggesties doen die voor nader onderzoek in aanmerking komen.
-

(ad a) Slachtofferschap van malware is mogelijk verbonden met beveiligingsmaatregelen.
Veronderstellende dat de gemiddelde internetter (burgers) zijn computer minder heeft
beveiligd dan de gemiddelde ZZP’er, zou dat verklaren dat burgers in grotere mate
slachtoffer worden van malware dan ZZP’ers. Het verklaart echter niet waarom MKB
bedrijven het vaakst, en dus vaker dan burgers, worden geconfronteerd met kwaadaardige
software. Mogelijk weegt het grotere aanvalsoppervlak van MKB bedrijven zwaarder dan
de getroffen beschermende maatregelen. Uitgaande van die redenering worden MKB
bedrijven vaker slachtoffer van malware dan burgers en ZZP’ers, omdat de kans op
slachtofferschap toeneemt naarmate een bedrijf meer medewerkers heeft. Zodra één
personeelslid een verkeerd bestand opent is het betreffende MKB bedrijf slachtoffer van
malware. Die verklaring sluit aan bij het eerder vastgestelde verband tussen
slachtofferschap van malware en bedrijfsgrootte.

-

(ad b) Slachtofferschap van hacken is mogelijk ook verbonden met het nemen van beveiligingsmaatregelen, veronderstellende dat burgers hun computer minder goed beveiligen
dan de gemiddelde zakelijke gebruiker.

-

(ad c) Aan- en verkoopfraude is mogelijk verbonden met het doen van particuliere
aankopen op het internet. Mogelijk speelt hier dus een rol dat aan- en verkoopfraude met
name plaatsvindt in de privésfeer, waarover zowel ZZP’ers als burgers rapporteren, terwijl
aan MKB bedrijven is gevraagd om over bedrijfsgebonden ervaringen te rapporteren.
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Cybercrime is, zo is uit voorgaande analyse op te maken, een maatschappijbreed probleem.
Zowel burgers, als ondernemers worden ermee geconfronteerd. Hoewel de prevalentiecijfers
soms van elkaar verschillen, zijn de meest voorkomende vormen van cybercrime voor alle
groepen gelijk, en komen zij in dezelfde volgorde voor. Er is meer onderzoek nodig om
verschillen in de mate waarin diverse doelgroepen worden geconfronteerd met veel
voorkomende cybercrimevormen te duiden.

Is cybercrime volgens ZZP’ers een ondernemer-specifiek probleem?
Aansluitend op voorgaande is ook aan ZZP’ers zelf gevraagd of zij denken dat zij slachtoffer
zijn geworden van cybercrime vanwege hun internetactiviteiten als ondernemer. Uit figuur
5.20 blijkt dat 64,0 procent van de ZZP’ers die slachtoffer is geworden van cybercrime denkt
dat de cybercrime niet per se te maken had met het ondernemerschap. Een op de acht
ondernemers denkt slachtoffer te zijn geworden van cybercrime als gevolg van hun
bedrijfsmatige internetactiviteiten en een kwart geeft aan niet te weten of het slachtofferschap
verband houdt met het ondernemerschap.

Figuur 5.20: Bent u slachtoffer vanwege uw internetactiviteiten als ondernemer? (n=452)
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Respondenten is de mogelijkheid geboden om toe te lichten waarom zij denken dat hun online
bedrijfsactiviteiten al dan niet tot slachtofferschap van cybercrime hebben geleid. De gegeven
toelichtingen dragen bij aan het duiden van de bevindingen (zie box 5.3).
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Box 5.3: Quotes van ondernemers die slachtoffer werden van fraudevormen
Cybercrime is ongericht
-

“De criminelen hoeven niet op voorhand te weten of ze te maken hebben met een
ondernemer of niet”

-

“Als ik gericht was aangevallen, waren de aanvallen waarschijnlijk succesvoller
geweest”

-

“De pogingen waren steeds gericht op zowel de bedrijfsmatige mailaccounts als de privéaccounts”

-

“Ik denk dat een particulier op dezelfde wijze opgelicht wordt dus hierin is geen verschil”

-

“Ik kan me niet voorstellen dat het hacken van mijn twitteraccount is gedaan omdat ik
ZZP-er ben. Ik denk meer aan toeval”

-

“Het zijn schoten met hagel en ik was de klos”

-

“Denk dat het toeval was”

-

“Een ieder krijgt er mee te maken”

-

“Malware en phishing worden in bulkmail verstuurd. Niet gericht voor zover ik weet”

-

“Bankgegevens van privé en zakelijk zijn achterhaald”

Persoonsgerichte voorbeelden
-

“De aanvallen waren aan mij als persoon gericht, niet als bedrijf”

-

“Het was een privé aankoop via marktplaats”

-

“Iemand was jaloers op het feit dat ik een baan gekregen heb (naast mijn zzp schap) dus
werd een nep profiel aangemaakt op een social media site om mij te pesten, goede naam
aan te tasten”

Bedrijfsgerichte voorbeelden
-

“De spookfacturen waren gericht aan mijn bedrijf, ik heb jarenlang niet doorgehad dat
het om spookfacturen ging totdat mijn accountant mij waarschuwde”

-

“Ik vermoed dat ze adressen opkopen bij de KvK en op basis van deze gegevens bedrijven
aanschrijven of valse facturen sturen om geld te ontfutselen”

-

“DDOS aanvallen en bad link building vanuit Rusland, dit moet zijn uitgevoerd door een
concurrent”

Hoewel bepaalde cyberaanvallen specifiek gericht lijken op ondernemers (zoals
acquisitiefraude) of juist op particulieren (zoals aan- of verkoopfraude en smaad/laster)
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lichten de respondenten toe dat cybercrime doorgaans ongericht is. De aanvallen zijn niet
specifiek gericht tegen bedrijven of particulieren: cybercrime is – zoals een van de
respondenten het verwoord – als een schot hagel, waarvan iedereen die online is slachtoffer
kan worden. Die bevinding sluit aan bij de eerdere constatering dat de meest voorkomende
cybercrimevormen een maatschappijbreed probleem vormen.

Slachtofferschap als ondernemer
Meneer Koenraads denkt niet dat de kans op slachtofferschap groter is omdat hij
ondernemer is. Als ZZP’er is de kans op slachtofferschap echter nooit uitgesloten.
Wanneer de hackers die op internet actief zijn interesse in specifiek zijn bedrijf zullen
hebben, zullen ze altijd vinden wat ze zoeken. Omdat hij een klein bedrijfje is, denkt hij
echter niet dat hij interessant genoeg is om bijvoorbeeld zijn website te kraken. Wellicht
wel als hij een groot en bekend bedrijf zou hebben. Meneer Koenraads denkt dat het
slachtofferschap onder ondernemers hier vanaf hangt.

Resume
27,9 procent van de ZZP’ers was in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek
slachtoffer van cybercrime. Cybercrime komt onder het MKB evenveel voor. De omvang van
cybercrime is daarmee vergelijkbaar met de omvang van traditionele criminaliteit onder
bedrijven (WODC, 2011). Malware, phishing, e-fraude, hacken, en DoS-aanvallen zijn zowel
onder ZZP’ers als het MKB de meest voorkomende vormen van cybercrime. Slachtofferschap
lijkt bovendien niet per se het gevolg te zijn van ondernemerschap: de meest voorkomende
vormen van cybercrime waarmee ondernemers worden geconfronteerd zijn, voor zover
vergelijkbaar, ook de cybercrimevormen waarvan burgers het vaakst slachtoffer worden. Zo
bezien is doorgaans geen sprake van ondernemer-specifieke problemen: cybercrime kan
iedereen treffen. Die bevinding bevestigt eerder onderzoek (Jansen e.a., 2013b). Alleen
acquisitiefraude is mogelijk een uitzondering op deze regel: onder het MKB is het de meest
voorkomende en onder ZZP’ers de op een na meest voorkomende vorm van e-fraude. Hoe
vaak burgers te maken hebben met spookfacturen is echter onbekend, waardoor een zuivere
vergelijking onmogelijk is.
Verder valt op dat, ondanks dat het MKB, ZZP’ers en burgers met dezelfde
veelvoorkomende vormen van cybercrime te maken krijgen, prevalentiecijfers onderling van
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elkaar verschillen. Een empirisch getoetste verklaring voor de onderlinge verschillen is niet
voorhanden. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

5.3.2 Risicofactoren voor slachtofferschap
In deze paragraaf wordt inzicht geboden in risicofactoren voor slachtofferschap van
cybercrime. Er is onderzocht welke factoren de kans op slachtofferschap van cybercrime
beïnvloeden. Daarbij is getoetst in hoeverre er verbanden bestaan tussen slachtofferschap en:
-

persoonskenmerken,

-

bedrijfskenmerken,

-

internetactiviteiten,

-

de mate waarin beschermende maatregelen worden getroffen

-

en

de

mate

waarin

ZZP’ers

bekend

zijn

met

en/of

gebruik

maken

van

overheidsmaatregelen.

Aan de keuze voor deze factoren liggen verschillende overwegingen ten grondslag. Ten eerste
bestaat over de hele linie een gebrek aan kennis over risicofactoren voor slachtofferschap van
cybercrime onder bedrijven. Waar mogelijk is dus onderzocht in hoeverre bedrijfskenmerken
bijdragen aan het verklaren van slachtofferschap van cybercrime. Ten tweede heeft eerder
slachtofferonderzoek onder andere doelgroepen, zoals burgers en jongeren, aangetoond dat
een deel van deze factoren een verklaring biedt voor slachtofferschap: jonge mensen, mensen
met een relatief lage zelfcontrole en mensen die bovengemiddeld actief en/of zichtbaar zijn op
internet, lopen een grotere kans om slachtoffer te worden (Domenie e.a., 2013; HernandezCastro & Boiten, 2014; Jansen e.a., 2013b; Van Wilsem, 2010). Op basis van dergelijke
bevindingen kan worden verondersteld dat persoonskenmerken (zoals leeftijd en zelfcontrole)
en internetactiviteiten mogelijk ook verklaren waarom ZZP’ers slachtoffer worden. Verder is,
hoewel eerder onderzoek doet vermoeden dat de invloed ervan beperkt is (Bosler & Holt,
2009; Hutchings & Hayes, 2009; Leukfeldt, 2014), relevant om te onderzoeken in hoeverre
beschermende maatregelen de kans op slachtofferschap beïnvloeden. Immers, daarmee
ontstaat mogelijk zicht op handelingsstrategieën tegen cybercrime.
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Bivariate verbanden met slachtofferschap
27,9 procent van de ZZP’ers is slachtoffer van cybercrime. Deze groep slachtoffers is divers:
het betreft respondenten die zijn geconfronteerd met een of meer van de 17 in deze studie
bevraagde vormen van cybercrime. Omdat slachtoffers van verschillende delicten diverse
kenmerken kunnen hebben, is allereerst op bivariaat niveau getoetst in hoeverre kenmerken
van respondenten die uitsluitend slachtoffer werden van één delict, zoals malware of hacken,
de kans op slachtofferschap beïnvloeden. Dit betekent dat van iedere mogelijke risicofactor,
zoals leeftijd, afzonderlijk is getoetst in hoeverre er een verband bestaat met slachtofferschap
van een bepaald cybercrimedelict. Uit de verkennende analyses blijkt dat het aantal
slachtoffers per delict te klein is om verbanden op statistisch betrouwbare wijze vast te
stellen. Verdere analyses over delictspecifieke slachtofferkenmerken zijn daarom niet
uitgevoerd. Vervolgens zijn verkennende bivariate analyses uitgevoerd om verbanden tussen
risicofactoren en de totale groep slachtoffers (van 27,9 procent) in kaart te brengen. Uit die
analyse blijkt dat slachtoffers van cybercrime, in vergelijking tot niet-slachtoffers:
-

bedrijfsmatig in grotere mate internationaal actief zijn;

-

jonger zijn;

-

computervaardiger zijn;

-

actiever zijn op internet: slachtoffers besteden meer tijd op internet, hebben in grotere
mate een eigen bedrijfswebsite (met een webwinkel), zoeken frequenter gericht naar
informatie, downloaden, chatten, beeldbellen en e-mailen vaker, maken in grotere mate
gebruik van clouddiensten en plaatsen en verwerken vaker bestellingen via internet;

-

actiever zijn op social media: slachtoffers maken in grotere mate gebruik van Twitter,
Facebook, LinkedIn, Fotosites zoals Pinterest, Videosites zoals Youtube, online fora en
blogs.

Verder laat de analyse zien dat het treffen van beschermende maatregelen en de mate waarin
overheidsinitiatieven – die erop gericht zijn om bedrijven te beschermen tegen cybercrime –
bekend zijn bij en gebruikt worden door ZZP’ers de kans op slachtofferschap niet
verkleinen.71
ZZP’ers die slachtoffer zijn van cybercrime verschillen aldus van respondenten die
geen slachtoffer zijn geworden. We zien herkenbare verbanden terug: net als in eerder
71

Met uitzondering van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO): dat meldpunt is in grotere mate
bekend onder slachtoffers van cybercrime. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat een aanzienlijk deel van de
slachtoffers werd geconfronteerd met e-fraude, en naar aanleiding daarvan kennis heeft genomen van het bestaan
van het LMIO.
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onderzoek blijkt dat slachtoffers jonger zijn, zich manifesteren als actieve internetters en dat
beschermende maatregelen niet bijdragen aan het voorkomen van slachtofferschap. Op basis
van deze bevindingen is besloten om de totale groep slachtoffers als uitgangspunt te nemen
voor verdere slachtofferanalyses.

Multivariate analyse
Tot dusver zijn resultaten gepresenteerd van bivariate analyses. Daarmee is voor elke
mogelijke risicofactor, zoals persoons- of bedrijfskenmerken, afzonderlijk getoetst in
hoeverre er een verband bestaat met slachtofferschap van cybercrime. Zowel de literatuur als
de bivariate analyses tonen aan dat verschillende factoren de kans beïnvloeden om slachtoffer
te worden van cybercrime. Om die reden zijn ook multivariate analyses uitgevoerd: daarmee
wordt, gecontroleerd voor elkaar, inzicht geboden in de gezamenlijke invloed van de
verschillende risicofactoren op de kans om slachtoffer te worden van cybercrime (zie ook
paragraaf 3.2.6).

Het profileren van slachtoffers
Er is allereerst een binomiale logistische regressie uitgevoerd. Met behulp van deze
multivariate analysetechniek kunnen twee groepen – in dit geval slachtoffers ten opzichte van
niet-slachtoffers – met elkaar worden vergeleken. De uitkomst van de analyse biedt inzicht in
risicofactoren voor slachtofferschap. De in de analyse opgenomen risicofactoren verklaren
voor 8,1% (Nagelkerke R2) waarom ZZP’ers slachtoffer worden van cybercrime (zie tabel
5.3).
Hoewel de analyse dus voor nog geen 10 procent verklaart waarom ZZP’ers
slachtoffer worden, bevestigen de resultaten eerder onderzoek: slachtoffers zijn gemiddeld
significant jonger (ondernemers tot en met 45 jaar lopen meer risico) en hebben een kleinere
mate van zelfcontrole dan niet-slachtoffers. Daarnaast onderscheiden zij zich door
bovengemiddeld actief internetgedrag. Bedrijfskenmerken en beschermende maatregelen zijn
niet van invloed op de kans om slachtoffer te worden van cybercrime.
Sommige eerder aangetoonde bivariate verbanden vervallen in deze multivariate
analyse. Het bedrijfsmatig in grotere mate internationaal actief zijn, computervaardigheid en
-kennis en actief social media gebruik houden niet langer verband met slachtofferschap
wanneer de invloed van de verschillende risicofactoren tegen elkaar wordt afgewogen.
Het is, gezien de uitkomsten van deze analyse, geen sinecure om de kans om
slachtoffer te worden van cybercrime te reduceren met haalbare adviezen. Immers, het is
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lastig om over iemands leeftijd en mate van zelfcontrole praktisch toepasbare adviezen te
geven. Het advies om simpelweg minder te gaan internetten houdt bovendien geen stand in de
steeds verder digitaliserende samenleving.
Tabel 5.3: Regressiemodel voor ZZP’ers die slachtoffer zijn geworden van cybercrime
(n=1.543)
Slachtofferschap cybercrime
(vergeleken met niet-slachtoffers)
B
Persoonskenmerken72
Man
Leeftijd
Opleidingsniveau
Zelfcontrole
Online risicobewustzijn
Computer/internetvaardigheden
Bedrijfskenmerken73
Onderscheid tussen zakelijk en privé computer- en
internetgebruik
Actief op bedrijvenmarkt
Actief op consumenten- en bedrijvenmarkt
Regionaal actief
Nationaal actief
Internationaal actief
Internet- en social media activiteiten
Aantal uur internet per dag
Heeft bedrijfswebsite
Heeft webwinkel
Frequentie internetactiviteiten
Heeft bedrijfsprofiel op social
media
Frequentie social media
Activiteiten
Beschermende maatregelen
Fysieke maatregelen
Technische maatregelen
Het hanteren van regels voor veilig internetgedrag
Bekendheid met en gebruik van overheidsmaatregelen
Nagelkerke R2

72

OR

0,183
**-0,168
-0,012
*-0,397
0,280
0,003

1,201
0,845
0,988
0,672
1,323
1,003

0,103

1,108

-0,323
-0,184
-0,042
0,038
0151

0,724
0,832
0,959
1,039
1,163

0,062
-0,017
0,203
*0,257
0,225

1,064
0,983
1,226
1,293
1,252

0,150

1,162

0,030
0,048
-0,060
-0,478

1,030
1,050
0,942
0,620
8,1%

De resultaten voor mannen zijn afgezet tegen de resultaten voor vrouwen (referentiegroep).
De resultaten voor ZZP’ers die onderscheid maken tussen privé en zakelijk computer- en internetgebruik zijn
afgezet tegen de resultaten voor ZZP’ers die daarin geen onderscheid maken. De resultaten voor bedrijven die
actief zijn op hetzij de bedrijvenmarkt, hetzij de consumenten- en bedrijvenmarkt zijn afgezet tegen de resultaten
voor bedrijven die uitsluitend actief zijn op de consumentenmarkt.
73
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Mogelijkheden om slachtofferschap van cybercrime te voorkomen
Om toch meer zicht te krijgen op aanknopingspunten voor preventie- en interventiestrategieën
is ook een multinomiale logistische regressie uitgevoerd. Deze multivariate analysetechniek
maakt het mogelijk om de kenmerken van meer dan twee groepen met elkaar te vergelijken.
In de uitgevoerde analyse wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen:
-

Een groep respondenten die geen slachtoffer werd van cybercrime en daartoe geen
cybercrime poging(en) heeft ondervonden;

-

Een groep respondenten die is geconfronteerd met een of meer cybercrimepogingen, maar
daarvan geen slachtoffer werd;

-

Een groep respondenten die slachtoffer werd van cybercrime.

Respondenten die slachtoffer werden van cybercrime worden vergeleken met ZZP’ers die
geen slachtoffer zijn geworden van cybercrime en daartoe ook geen poging(en) hebben
ondervonden. Daarmee biedt de analyse (wederom) inzicht in risicofactoren voor
slachtofferschap van cybercrime. Ook worden de kenmerken van respondenten die wel zijn
geconfronteerd met een of meer cybercrimepogingen maar geen slachtoffer werden,
vergeleken met de kenmerken van slachtoffers. Die vergelijking biedt inzicht in factoren die
ertoe leiden dat sommige ZZP’ers slachtoffer worden, terwijl andere ZZP’ers – ondanks dat
zij worden geconfronteerd met cybercrimepogingen – weten te voorkomen dat zij slachtoffer
worden.

Die

analyse

biedt

mogelijkerwijs

inzicht

in

handelingsstrategieën

om

slachtofferschap van cybercrime te voorkomen. De uitkomst van deze multivariate analyse
verklaart voor 15,0 procent (Nagelkerke R2) waarom sommige ZZP’ers een verhoogde kans
hebben om geconfronteerd te worden met cybercrime. Tabel 5.4 presenteert de resultaten van
de uitgevoerde analyse.
Overeind blijft het verband tussen slachtofferschap en actiever zijn op internet.
ZZP’ers die slachtoffer zijn van cybercrime, zijn actiever op internet dan ZZP’ers die geen
slachtoffers zijn geworden en ook niet met een poging zijn geconfronteerd. Daarbij
beschikken slachtoffers in grotere mate dan niet-slachtoffers over een bedrijfsgebonden
profiel op social media. Kortom, hoe meer en frequenter internetactiviteiten worden
uitgeoefend, hoe groter de kans op slachtofferschap van cybercrime.
Dat actief internetgedrag leidt tot een verhoogde kans op slachtofferschap van
cybercrime is enerzijds niet verrassend, omdat het immers logisch is dat de kans om in
cyberspace te worden geconfronteerd met criminele activiteiten groter is naarmate iemand
actiever is op internet. Anderzijds is de bevinding wel verrassend, omdat ervaring dus niet
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beschermt. Voor preventiebeleid betekent deze bevinding dat het van belang is om ZZP’ers
bewust te maken van de risico’s van hun eigen internetgedrag, zodat zij behoedzaam kunnen
internetten.
Tabel 5.4: De invloed van risicofactoren op de confrontatie met cybercrime (n=1.543)74
Slachtofferschap
cybercrime
(vergeleken met nietslachtoffer, geen
poging(en))
B
OR

Poging, geen slachtoffer
(vergeleken met
respondenten die slachtoffer
zijn geworden)
B

OR

75

Persoonskenmerken
Man
Leeftijd
Opleidingsniveau
Zelfcontrole
Online risicobewustzijn
Computer/internetvaardigheden
Bedrijfskenmerken76
Onderscheid tussen zakelijk en privé computeren internetgebruik
Actief op bedrijvenmarkt
Actief op consumentenmarkt
Regionaal actief
Nationaal actief
Internationaal actief
Internet- en sociale media activiteiten
Aantal uur internet per dag
Heeft bedrijfswebsite
Heeft webwinkel
Frequentie internetactiviteiten
Heeft bedrijfsprofiel op social
media
Frequentie social media
Activiteiten
Beschermende maatregelen
Fysieke maatregelen
Technische maatregelen
Het hanteren van regels voor veilig
internetgedrag
74

0,117
-0,047
0,034
-0,272
0,284
0,254

1,125
0,954
1,034
0,762
1,329
1,289

-0,258
**0,249
-0,063
*0,478
-0,272
-0,197

0,772
1,283
1,065
1,613
0,762
1,218

0,167

1,182

-0,069

0,934

-0,217
-0,033
0,080
0,086
0,178

0,805
0,968
1,084
1,089
1,195

0,084
-0,341
0,099
-0,020
-0,140

1,088
0,711
1,104
0,980
0,869

0,054
0,205
0,148
*0,370
*0,350

1,056
1,228
1,160
1,448
1,418

-0,076
0,198
-0,237
-0,176
-0,139

0,927
1,219
0,789
0,838
0,870

0,155

1,168

-0,164

0,848

-0,063
0,083
0,020

0,939
1,087
1,021

-0,092
-0,012
*0,117

0,912
0,988
1,124

De multivariate analyse is gebaseerd op de respons van 1.543 in plaats van 1.622 ZZP’ers, omdat alleen
respondenten zijn opgenomen die zowel voor privé- als bedrijfsdoeleinden gebruikmaken van computers met een
internetverbinding. 79 respondenten hebben aangegeven uitsluitend voor hetzij privé-, hetzij bedrijfsdoeleinden
gebruik te maken van computers met internet.
75
De resultaten voor mannen zijn afgezet tegen de resultaten voor vrouwen (referentiegroep).
76
De resultaten voor ZZP’ers die onderscheid maken tussen privé- en zakelijk computer- en internetgebruik zijn
afgezet tegen de resultaten voor ZZP’ers die daarin geen onderscheid maken. De resultaten voor bedrijven die
actief zijn op hetzij de bedrijvenmarkt, hetzij de consumentenmarkt zijn afgezet tegen de resultaten voor
bedrijven die zowel op de consumenten als op de bedrijvenmarkt actief zijn.
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Bekendheid met en gebruik van
overheidsmaatregelen
Nagelkerke R2

-0,428

0,651

0,472

1,603
15,0%

Meer aanknopingspunten voor preventie wordt gevonden door het profiel van ZZP’ers die
weliswaar zijn geconfronteerd met een of meer cybercrimepogingen, maar daarvan geen
slachtoffer werden, te vergelijken met het profiel van slachtoffers. Er bestaan geen
significante verschillen tussen het internetgedrag van respondenten die uitsluitend pogingen
rapporteerden en het internetgedrag van slachtoffers. Beide groepen ZZP’ers zijn dus te
identificeren als actieve internetters. Blijkbaar weten ZZP’ers die geen slachtoffer werden,
maar wel zijn geconfronteerd met cybercrimepogingen – ondanks hun actieve internetgedrag
– te voorkomen dat zij slachtoffer werden. De vraag die nu voorligt is welke factoren deze
groep respondenten onderscheidt van de slachtoffers.
Uit tabel 5.4 blijkt dat respondenten die uitsluitend pogingen hebben gerapporteerd
significant ouder zijn dan slachtoffers. Desalniettemin zijn zij, zoals hiervoor beschreven,
evenzogoed actief op internet. Wellicht dat de met leeftijd samengaande levenservaring van
de groep respondenten die uitsluitend is geconfronteerd met cybercrimepogingen hen ertoe in
staat stelt om cybercrime beter te herkennen.
Ook zelfcontrole speelt een rol in het voorkomen van slachtofferschap: respondenten
die zijn geconfronteerd met cybercrimepogingen beschikken over meer zelfcontrole dan
slachtoffers. Mogelijk reageren deze respondenten daardoor minder impulsief en
voorzichtiger op cybercrimepogingen, waardoor slachtofferschap wordt voorkomen.
Leeftijd en zelfcontrole zijn, met het oog op het aandragen van preventiestrategieën
voor andere ZZP’ers – zoals reeds aangegeven – lastig beïnvloedbare risicofactoren. Wel
wijzen deze bevindingen op doelgroepen waarop preventie met name kan worden gericht. Een
bevinding die beter te vertalen is naar adviezen om slachtofferschap van cybercrime te
voorkomen, is dat respondenten die wel zijn geconfronteerd met pogingen van cybercrime
maar daarvan geen slachtoffer werden, in grotere mate regels hanteren voor veilig internetten.
Het gaat dan bijvoorbeeld om regels die ZZP’ers voor zichzelf hanteren over het openen van
potentieel onbetrouwbare bestanden, regels over het online afgeven van gegevens of regels
over het doen van online betalingen (zie vraag 75 in bijlage J). Deze bevinding geeft richting
aan het eerdere advies om ZZP’ers te leren hoe zij behoedzaam kunnen internetten.
Een advies met de strekking ‘handel niet impulsief’ is dus misschien te ongericht.
Mogelijk geven concrete adviezen, als zij tenminste worden omgezet naar bewuste
handelingsregels, wel een zekere bescherming tegen slachtofferschap.
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Resume
Slachtoffers van cybercrime onderscheiden zich met name door hun actievere internetgedrag
van niet-slachtoffers. Daarnaast zijn slachtoffers jonger (tot en met 45 jaar) en beschikken ze
over minder zelfcontrole. Deze bevindingen worden breed gedragen in de literatuur (zie o.a.
Domenie e.a., 2013; Hutchings & Hayes, 2009; Jansen e.a. 2013b; Van Wilsem, 2010).
Leeftijd en zelfcontrole zijn, met het oog op het formuleren van handelingsstrategieën om
cybercrime tegen te gaan, lastig beïnvloedbare factoren. Wel volgt uit de analyse dat, om
slachtofferschap van cybercrime te voorkomen, het van belang is om behoedzaam te
internetten. Daarbij blijkt dat zelfopgelegde regels, zoals het hebben van regels over het
afgeven van gegevens of het doen van online betalingen, bijdragen aan het voorkomen van
slachtofferschap. Andere, beschermende maatregelen (fysiek of technisch) dragen nauwelijks
bij aan het voorkomen van slachtofferschap, Ook die bevinding bevestigt eerder onderzoek
(Bosler Holt, 2009; Hutchings & Hayes, 2009; Leukfeldt, 2014).

5.3.3 De wijze waarop cybercrime wordt gepleegd
Deze paragraaf gaat over hoe cybercrimes worden gepleegd. Daarover zijn aan alle
slachtoffers verdiepingsvragen gesteld, doch uitsluitend over het laatste incident waarvan een
respondent slachtoffer werd, omdat anders voor meervoudige slachtoffers het invullen van de
vragenlijst te veel tijd zou kosten. Tevens is voor deze strategie gekozen omdat verondersteld
wordt dat slachtoffers zich het meest recente incident het best herinneren. Een nadeel van
deze werkwijze is dat respondenten niet zelden vaker dan eens slachtoffer zijn geworden van
cybercrime (zie tabel 5.1). Dat betekent dat de resultaten die betrekking hebben op het laatste
incident mogelijk beperkt generaliseerbaar zijn voor alle cybercrimes die door ZZP’ers zijn
ondervonden (zie ook par. 4.2.2).
De antwoorden van respondenten die diefstal van datadrager(s) als laatst meegemaakte
incident hebben gerapporteerd, zijn buiten beschouwing gelaten. Diefstal van datadragers
wordt binnen dit onderzoek niet gezien als cybercrime (zie voetnoot 14 op bladzijde 23). Van
het totaal van de 452 slachtoffers (27,9%), rapporteerden vijf ‘diefstal van datadragers’ als
laatst ervaren incident. De hierna gepresenteerde analyses die betrekking hebben op ZZP’ers
zijn daarom gebaseerd op de antwoorden van maximaal 447 respondenten.
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Slachtofferpercentages en gepercipieerde ernst van de laatst ondervonden incidenten
In tabel 5.5 worden de slachtofferpercentages weergegeven van de laatst ondervonden
cybercrimes. De meest gerapporteerde cybercrimevormen waarvan respondenten de laatste
keer dat zij zijn geconfronteerd met cybercrime slachtoffer werden zijn malware, e-fraude,
skimming, phishing en hacken. Geen onverwachte bevinding, omdat deze cybercrimevormen
over de hele linie het meeste voorkomen (zie tabel 5.1).

Tabel 5.5: Slachtofferschap laatste incident (n=447)
Slachtofferschaps
percentage
33,6
13,4
10,5
8,5
7,4
7,2
4,0
3,6
3,1
2,5
2,2
1,3
0,9
0,9
0,4
0,2
0,2

Malware
E-fraude
Skimming – betaalpas
Phishing
Hacken
DoS-aanval
Identiteitsmisbruik
Cybersmaad/-laster
Ongeautoriseerd gebruik bedrijfsnetwerk
Defacing
Cyberstalking
Cyberchantage
Diefstal gegevens
Vernieling gegevens
Skimming – betaalsysteem
Cyberafpersing
Spionage

n
150
60
47
38
33
32
18
16
14
11
10
6
4
4
2
1
1

Bekendheid met de dader
Net als in het onderzoek onder het MKB, is aan ZZP’ers gevraagd in hoeverre zij de identiteit
kennen van diegene die het laatste incident (vermoedelijk) heeft gepleegd. De grootste groep
slachtoffers weet niet wie de cybercrime heeft gepleegd (76,5%), er is een aanzienlijk kleinere
groep wel op de hoogte van de identiteit van de dader (14,5%) en een nog kleinere groep heeft
daarover een vermoeden (8,9%).
Op hoofdlijnen komen de bevindingen uit het onderzoek onder ZZP’ers overeen met
de bevindingen uit het onderzoek onder het MKB (zie figuur 5.22). Desalniettemin bestaat
een significant verschil tussen ZZP’ers en het MKB als het gaat om de mate waarin zij bekend
zijn met de identiteit van de dader. ZZP’ers weten in significant grotere mate wie de
cybercrime heeft gepleegd of hebben daarvan een vermoeden. Omdat ZZP’ers, aangezien hun
privé en zakelijke leven met elkaar verweven is, ook privé ervaringen met cybercrime
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rapporteren, kan het zijn dat zij in grotere mate slachtoffer zijn van delicten in de persoonlijke
sfeer. Mogelijk dat zij daardoor ook vaker op de hoogte zijn van de identiteit van de dader.

Figuur 5.22: Weet u wie de cybercrime heeft gepleegd? (n=447 ZZP, 335 MKB)*
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Nee

Vermoeden
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Een verdiepende analyse laat zien dat de mate waarin ZZP’ers bekend zijn met de identiteit
van de pleger(s) van het laatste incident afhankelijk is van het type delict (tabel 5.6).
Slachtoffers van malware en phishing zijn in significant mindere mate op de hoogte van de
(vermoedelijke) identiteit van de dader dan slachtoffers van andere cybercrimes. Efraudeslachtoffers kennen de (vermoedelijke) identiteit van de dader significant vaker dan
slachtoffers van andere delicten. Aangezien bij e-fraude, in tegenstelling tot bij malware en
phishing, sprake is van persoonlijk contact – bijvoorbeeld over de aan- of verkoop van een
product – ligt deze bevinding in de lijn der verwachting.

Tabel 5.6: Bekendheid van de dader per delict
Ja
14,5
2,7
40,0
8,5
2,6
9,1
3,1

Totaal slachtoffers (n=447)
Malware (n=150)**
E-fraude (n=60) **
Skimmen betaalpas (n=47)
Phishing (n=38)*
Hacken (n=33)
DoS-aanval (n=32)

Vermoeden
8,9
7,3
18,3
6,4
2,6
12,1
3,1

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)
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Nee
76,5
90,0
41,7
85,1
*94,7
78,8
93,8

Aan respondenten die de (vermoedelijke) identiteit van de dader zeggen te kennen, is
gevraagd wie zij denken dat de cybercrime heeft gepleegd. Figuur 5.23 laat zien wie volgens
slachtoffers de laatst ondervonden cybercrime (vermoedelijk) heeft gepleegd.

Figuur 5.23: Wie heeft de cybercrime gepleegd (n=105 ZZP, 52 MKB)
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De analyse wekt de indruk dat ZZP’ers zowel te maken hebben met bedrijfsmatig als met
particulier slachtofferschap. Andere (malafide) bedrijven en bekenden uit het bedrijfsleven,
maar ook privé bekenden worden aangewezen als de (vermoedelijke) daders van de laatst
ondervonden incidenten. In een open antwoordveld beschreven toelichtingen specificeren wie
de vermoedelijke daders van de cybercrime kunnen zijn. Een aantal voorbeelden daarvan is
opgenomen in box 5.4.

Box 5.4: Quotes van ondernemers over de dader van cybercrime
-

“Ex van partner”

-

“De gast van een mede-netwerkgebruiker”

-

”Een online casino”

-

“Medewerker catering luchthaven”

-

“Leverancier”’

-

“NSA en andere veiligheidsdiensten”

-

“Iemand die ik kende van vroeger”
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“Een leerling”

-

De internationalisering van (cyber)crime
Cybercrime overschrijdt landsgrenzen. Daarom is aan ZZP’ers gevraagd in hoeverre het
laatste incident vanuit Nederland werd gepleegd. Het gros van de ZZP’ers weet niet of het
laatste delict waarvan zij slachtoffer zijn geworden vanuit Nederland is gepleegd. 22,6
procent zegt dat de dader vanuit Nederland opereerde en 14,8 procent weet zeker dat sprake
was van een vanuit het buitenland handelende dader. Hoewel de bevindingen op hoofdlijnen
gelijk zijn aan de resultaten uit het onderzoek onder het MKB, zijn ZZP’ers in significant
grotere mate op de hoogte van de pleegplaats dan het MKB (zie figuur 5.24). 22,6 procent van
de ZZP’ers geeft aan dat het delict vanuit Nederland werd gepleegd, versus 19,1 procent van
het MKB. Daarnaast weet 14,8 procent van de ZZP’ers dat het delict vanuit het buitenland
werd gepleegd, tegenover 8,4 procent van het MKB.
Figuur 5.24: Is het delict vanuit Nederland gepleegd? (n=447 ZZP, 335 MKB)*
80

72,5

70

62,6

60
50
ZZP

40
30
20

MKB

22,6

19,1

14,8
8,4

10
0
Ja

Weet niet

Nee, vanuit

Bijna 15 procent van de door ZZP’ers laatst ondervonden delicten is aldus afkomstig uit het
buitenland. Dat betekent dat cybercrime de landsgrenzen overschrijdt en dat de politie in een
substantieel deel van de cybercrimezaken wordt geconfronteerd met een vanuit het buitenland
opererende verdachte. Desalniettemin heeft het gros van de zaken een nationaal karakter.
Een verdiepende analyse laat zien dat de mate waarin ZZP’ers op de hoogte zijn van
de pleegplaats delictafhankelijk is (zie tabel 5.7). Slachtoffers van malware, phishing en DoS167

aanvallen weten in significant kleinere mate van waaruit het delict is gepleegd dan overige
slachtoffers. Geen vreemde bevinding, aangezien direct contact tussen slachtoffer en dader bij
deze delicten veelal uitblijft.
ZZP’ers die e-fraude en het skimmen van de betaalpas als laatste incident hebben
gerapporteerd zijn in grotere mate op de hoogte van de pleegplaats. E-fraude en skimmen zijn
delicten waarbij de daders – voor zover bekend – voornamelijk vanuit Nederland opereren.
Desalniettemin worden deze delicten meer dan gemiddeld – 20,0 procent van de
fraudedelicten en bijna 32 procent van de gerapporteerde skim-gevallen – vanuit of in het
buitenland gepleegd. Ook deze bevinding is logisch verklaarbaar: bij e-fraude is niet zelden
contact tussen dader en slachtoffer, bijvoorbeeld vanwege de aan- of verkoop van een
product, en slachtoffers wiens pas is geskimd kunnen via hun rekeningafschrift gemakkelijk
achterhalen waar en wanneer zij geskimd zijn.
Slachtoffers van hacken, tot slot, geven vaker dan gemiddeld aan dat het delict vanuit
het buitenland is gepleegd.

Tabel 5.7: Is het delict vanuit Nederland gepleegd?
Ja
22,6
3,3
63,3
42,6
2,6
9,1
0,0

Totaal slachtoffers (n=447)
Malware (n=150)**
E-fraude (n=60) **
Skimmen betaalpas (n=47)**
Phishing (n=38)**
Hacken (n=33)*
DoS-aanval (n=32)**

Nee
14,8
6,0
20,0
31,9
10,5
27,3
9,4

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)

Amerikaanse daders
Mevrouw Thiemen gebruikt haar creditcard voor transacties in het buitenland. Online
koopt ze producten uit Amerika. Toen ze het maandelijkse overzicht bekeek, kwam ze
erachter dat haar creditcardgegevens waren gehackt waarbij meerdere malen geld is
opgenomen. Er was 2.300 euro afgeschreven; aan automaterialen, restaurants en hotels.
Mevrouw Thiemen vermoedt dat de daders uit Amerika komen, aangezien de producten
daar gekocht zijn.
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Weet niet
62,6
90,7
16,7
25,5
86,8
63,6
90,6

De pleegwijze van daders
Tot dusver ontstaat het beeld dat ZZP’ers die slachtoffer zijn van cybercrime weinig kennis
hebben over de wijze waarop cybercrime wordt gepleegd: het gros weet niet wie de dader is
en vanuit welk land de laatst ondervonden cybercrime is gepleegd. Om meer inzicht te krijgen
in de modus operandi van daders, is gevraagd in hoeverre ZZP’ers weten hoe de
cybercrimineel te werk is gegaan. Figuur 5.25 laat zien dat ruim de helft van de ZZP’ers niet
weet hoe de cybercrime is gepleegd (52,8%). 29,1 procent heeft wel kennis van de wijze
waarop de dader te werk is gegaan en 18,1 procent heeft daarvan een vermoeden. Hoewel
over de hele linie eenzelfde patroon te zien is bij de slachtoffers van cybercrime bij het MKB,
bestaat een significant verschil tussen de mate waarin ZZP’ers de modus operandi van de
dader kennen en de mate waarin het MKB daarvan op de hoogte is. ZZP’ers weten in grotere
mate hoe de cybercrime (vermoedelijk) is gepleegd.

Figuur 5.25: Weet u hoe de cybercrime is gepleegd? (n=447 ZZP, 335 MKB)*
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Slachtoffers van malware en phishing weten in significant kleinere mate hoe de cybercrime is
gepleegd dan overige slachtoffers van cybercrime, terwijl slachtoffers van e-fraude juist in
grotere mate weten hoe de cybercrime (vermoedelijk) is gepleegd (zie tabel 5.8).
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Tabel 5.8: Weet u hoe de cybercrime is gepleegd?
Ja
29,1
15,3
56,7
40,4
18,4
18,2
15,6

Totaal slachtoffers (n=447)
Malware (n=150)**
E-fraude (n=60) **
Skimmen betaalpas (n=47)
Phishing (n=38)*
Hacken (n=33)
DoS-aanval (n=32)

Vermoeden
18,1
14,0
23,3
21,3
7,9
24,2
15,6

Nee
52,8
70,7
20,0
38,3
73,7
57,6
68,8

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)

Aan de slachtoffers die weten hoe de laatst ondervonden cybercrime (vermoedelijk) is
gepleegd, is gevraagd om de modus operandi van de dader(s) te beschrijven (n=211). 87,7
procent daarvan (n=185) heeft een korte beschrijving gegeven van de pleegwijze. Hierna zijn
de beschrijvingen van de meest voorkomende cybercrimevormen gepresenteerd. Ook is een
overzicht opgenomen van de beschrijvingen van de pleegwijzen bij de overige cybercrimes.
Omdat het aantal beschrijvingen van de werkwijze van cybercriminelen per delict klein is,
kunnen de bevindingen die daaruit voortvloeien niet worden gegeneraliseerd. Wel geven de
citaten van slachtoffers een illustratie van de wijze waarop cybercrime wordt gepleegd.

Noot: de door slachtoffers beschreven pleegwijzen zijn letterlijk geciteerd. Zodoende zijn ook
taal- en spelfouten overgenomen.

Modus operandi bij malware
In totaal hebben 39 slachtoffers van malware de (vermoedelijke) modus operandi van de
dader beschreven (zie box 5.5). Daarin is een aantal patronen te herkennen. Allereerst wijzen
diverse citaten erop dat slachtofferschap van malware verband houdt met het downloaden van
bestanden. Niet zelden verkeren slachtoffers in de veronderstelling een ogenschijnlijk
betrouwbaar programma te downloaden, terwijl dan ook malware wordt opgehaald.
Naast het downloaden van geïnfecteerde bestanden, leidt ook het openen van besmette
mails en/of het bezoeken van besmette websites tot slachtofferschap van malware. Het
herkennen van besmette e-mails en/of websites is geen gemakkelijke opgave. De malware kan
bijvoorbeeld worden verstopt in ‘banners’ of worden verspreid via websites of mails van
ogenschijnlijk betrouwbare organisaties.
Het niet optimaal functioneren van een firewall en/of virusscanner lijkt ook een rol te
spelen bij slachtofferschap van malware. Een aantal respondenten beschrijft expliciet dat niet
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alle malware infecties worden herkend. Daarnaast geeft een respondent aan dat zijn
virusscanner per abuis een tijd lang niet was ingeschakeld.
De door ZZP’ers beschreven wijzen waarop zij zijn geïnfecteerd met malware, zijn
vergelijkbaar met de wijzen waarop het MKB naar eigen zeggen een malware infectie heeft
opgelopen. In die studie was de bevinding dat het eigen (onbewust risicovolle) internetgedrag
van het MKB leidt tot slachtofferschap van malware.

Box 5.5: Quotes van slachtoffers van malware
Downloaden
-

“Bij downloaden via internet tijdens surfen en installeren van software via internet.”

-

“Content download van onbetrouwbare oorsprong.”

-

“Door bij de button downloaden per abuis zaken te downloaden die niet relevant zijn voor
het te downloaden programma.”

-

“Freeware programma gedownload en daar zat het in.”

-

“Ik heb zelf een bestand gedownload waar een trojan in bleek te zitten. Na starten van het
programma was mijn PC geinfecteerd. Dit komt vaker voor.”

-

“Lekken in de webrowser en/of onbedoelde "koppel" downloads, zoals download
assistants.”

-

“Malware meegestuurd met een download.”

-

“Malware via download van een gratis hulpprogrammaatje. Hinderlijk genoeg om direct
door te hebben en even te puzzelen hoe dat weer te verwijderen is.”

-

“Geïnstalleerd bij een vroeger betrouwbare applicatie.”

-

“Meeliften van malware met utilities, soms zelfs met virus- of malwarescanners.”

-

“Met een banner-advertentie waar op staat DOWNLOADEN. Deze heeft niets te maken
met wat je echt wil downloaden.”

-

“Plaatsen van malware dmv downloaden van een bestand.”

-

“Via downloaden van software.”

-

“Via facebook. Ik dach het was een flash player download upgrade.”

Het bezoeken van besmette websites en het openen van geïnfecteerde mails
-

“Door een aanvraag via mail.”

-

“Een nep-website nagemaakt die zo echt leek dat ik klikte op een banner die daar op
stond. Het bleek achteraf een pop-up te zijn die over de echte website heen was
geplaatst.”
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-

“Email”

-

“Via mail.” (2x)

-

“Er kwam een virus via klikken op een website. Maar de antivirus heeft dat geblokkeerd.”

-

“Malware op een website die niet door mijn virusscanner en firewall herkend werd als
onveilig. Ondanks dat deze software dagelijks gecheckt wordt op updates.”

-

“Executables via website bezoeken.”

-

“Op verkeerde link geklikt.”

-

“Openen van een site via mail.”

-

“Verkeerde mail geopend. CryptoWall virus... Daar ikzelf ICT-er ben weet ik wat ik moet
doen, dus snel Internet verbroken en diverse handelingen gedaan. Ondanks vakkennis is
het virus toch zo'n 10 minuten actief geweest op mijn laptop. Gevolg: van de pakweg
600.000 bestanden zo'n 100.000 bestanden aangepast met een encryptie. Uiteraard niet
betaald aan deze afpersers, maar een backup teruggezet. Helaas toch enkele bestanden
onbruikbaar en enkele uren van mijn nachtrust verdwenen.”

-

“Vermoedelijk besmet met malware via een website / blog.”

-

“Via bezoek aan andere websites.”

-

“Via een website (gebrowsed vanuit een PC van een van de kinderen). Ik weet niet welke
website.”

-

“Via een website die onbedoeld werd benaderd tijdens een zoekactie.”

-

“Via het bezoeken van een schadelijke website opgelopen.”

-

“Via mail uitgeven als een bestaande, vertrouwde instantie maar dat niet zijn.”

-

“Via pdf file bij email.”

Overige citaten
-

“Blokkeren van de computer en vragen om een bedrag om de computer weer te
deblokkeren. Zelf het probleem opgelost.”

-

“Doordat de gebruikslicentie van een beveiligings pakket was afgelopen bleek plots dat
één van mijn systemen niet langer beveiligd werd. Hierdoor malware opgelopen, opgelost
door schoonmaken. Dat programma zal ik dus nooit meer kopen, schandalig.”

-

“Gegevens downloaden via usb stick, met het smoesje, "ik wil je wat laten zien maar moet
eerst effe een programma installeren.”

-

“Via besmette USB stick.”

-

“Grootschalige virusverspreiding.”

-

“Mijn malwarebytes bleek stond een tijdje niet aan. Hoe dat gebeurd was weet ik niet.”
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-

“Via het hacken van gegevens?”

-

“Via verenigde staten van amerika een programma onderdeel.”

Modus operandi bij e-fraude
In totaal hebben 60 slachtoffers aangegeven te zijn geconfronteerd met e-fraude. 41 daarvan
hebben de (vermoedelijke) pleegwijze van de dader beschreven. We beschreven al dat efraude verschillende verschijningsvormen kent (zie paragraaf 5.3.1) en dat aankoopfraude
onder ZZP’ers het meeste voorkomt. Datzelfde beeld ontstaat op basis van de quotes van
fraudeslachtoffers (zie box 5.6). Een product of dienst aanbieden, daarvoor op voorhand geld
ontvangen en het product of de dienst vervolgens niet leveren is een beproefde werkwijze
onder fraudeurs. Het komt, zo illustreren de citaten, ook voor dat er weliswaar wordt
geleverd, maar dat het product of de dienst niet van de beloofde kwaliteit is. Er blijven te
weinig quotes van fraudeslachtoffers over om een andere werkwijze inzichtelijk te maken. De
overige citaten onderstrepen echter wel, net als in het MKB-onderzoek, dat er legio
frauduleuze handelingen mogelijk zijn: van social engineering tot fraude met het digitaal
betalingsverkeer en het misbruiken van iemands identiteit.

Box 5.6: Quotes van slachtoffers van e-fraude
Aan- en verkoopfraude
-

“Aanbieden via marktplaats, na betaling geen reactie meer.”

-

“Aankoop via marktplaats. Aangifte gedaan maar geen effect daarop.”

-

“Advertentie via Marktplaats.”

-

“Artikel aangeboden via E-bay. door een chinese verkoper, voor een zeer aantrekkelijk
tarief. Geleverde goed was een gefalsificeerd peso muntstuk. Aanbieder is door E-bay
nagejaagd als fraudeur. Geld is terug gestort.”

-

“Besteld, betaald, niet geleverd.”

-

“Betaalde producten zijn niet geleverd ook niet na sommering.”

-

“Bewust niet leveren na betaling.”

-

“Concert kaarten gekocht, betaald, maar niet geleverd gehad.”

-

“Een Nederlandstalige website biedt merkschoenen aan, maar levert na lang aandringen
een nepartikel. Tevens bleek ik een groot bedrag aan invoerkosten nog te moeten betalen.
Er is mij beloofd dat een deel van dit geld terug zou worden gestort, maar dat is niet
gebeurd.”
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-

“De regels voor deelname aan Binairy Options word je een leugen voor gezegd. Eenmaal
geld gestort worden verwachtingen niet waargemaakt en worden afspraken niet
nagekomen. De organisatie wil zelfs meer geld van je afpikken door loze toezeggingen.”

-

“Een product besteld in China maar dat is niet geleverd. Het ging om een klein bedrag
van 3 euro.”

-

“Heb een bestelling geplaatst via internet en netjes betaald en totaal iets anders
ontvangen dan wat ik had besteld.”

-

“Iets gekocht maar niet geleverd, deed alsof het was kwijtgeraakt in de post. Daarna
opeens niet meer bereikbaar.”

-

“Laptop gekocht via marktplaats maar nooit ontvangen.”

-

“N.a.v. Marktplaats gezocht advertentie werd ik gebeld door de oplichter. Na overmaking
geld nooit meer iets gehoord.”

-

“Niet geleverde goederen die wel waren betaald.”

-

“Niet leveren van betaalde item.”

-

“Oplichting via marktplaats. Verkoop iPad voor normaal bedrag maar niet geleverd.”

-

“Product aanbieden, betaling ontvangen en niet leveren.”

-

“Product dat werd aangeboden is niet geleverd. Er is een ander, soortgelijk, product
geleverd.”

-

“Site met verkoopartikelen bestellen vooraf betalen en niet leveren.”

-

“Software besteld (38,= euro) en incomplete (geen aktiveringscode) ontvangen en
communicatie (email) was weg. Bank kon geen gegevens geven omdat ik geen klant ben
van de RABO.”

-

“Van te voren betalen bij een reservering en vervolgens dienst nooit geleverd geen geld
retour.”

-

“Verkoop via webshop, vooraf betaald via Ideal, bevestigingsmail van betaling, bestelde
goederen tot op heden nooit ontvangen.”

-

“Voor 46.75 gelicht door iemand die belde en zei dat hij een zadel voor een motor had.
Blind geld overgemaakt en niet eerst zijn naam gegoogeld belde waarschijnlijk met
prepaid nummer dus niet te achterhalen. Was de eerste keer dat ik gefopt werd kijk nu wel
uit en vertrouw niemand meer bij een online aankoop ook al is het maar voor een paar
tientjes. Gelukkig een hoop van geleerd.”

-

“Website met daarop aangeboden speelgoed dat elders niet meer verkrijgbaar is. In dit
geval een lopende pop. Omdat het elders niet verkrijgbaar is en je kind het graag wil
hebben waag je de gok en maak je geld over.”
174

-

“Factuur achteraf betalen. Deze is nooit betaald en bestelling is geleverd op adres van
huis wat te koop stond. Makelaar kon mij niet verder helpen. Misschien had ie er zelf wel
mee te maken.. Valse naam, nep telefoonnummer, achteraf zag ik in mijn stats de zoekterm
‘sieraden achteraf betalen’ staan.. Stom van mezelf..”

-

“Webshop”

Social engineering, fraude met digitaal betalingsverkeer en andere fraudevarianten
-

“Bellen uit naam van Microsoft voor een beveiligingsprobleem, overgehaald om voor een
klein bedrag op te lossen en online betaald en vervolgens is er (veel meer) geld van mijn
rekening gehaald.”

-

“Je wordt gebeld of je de mail kan openen. En dan moet je die uitprinten en ondertekenen
en terug sturen. Om in een boekje niet het contract te verlengen, maar in de kleine letters
teken je dus een contract.”

-

“Met mijn CC gegevens van alles gekocht. wellicht ingebroken op de PC en de CC
gegevens gehackt. NAW gegevens bekend bij Politie, wordt niets mee gedaan.”

-

“Onrechtmatig gebruik van creditcardgegevens.”

-

“Paypal oplichting.”

-

“Via een banktransactie van nederland naar engeland.”

-

“Bestelling goederen via (betrouwbare) internetshop waarna deze shop is gehacked en de
gegevens zijn gestolen.”

-

“Voor je bedrijf willen doen. Lijkt leuk, daarom heb ik daar ook een paar keer aan
meegedaan, maar je schiet er niets mee op. Kostte me in 1 jaar Euro 1.500. Nu doe ik
standaard nergens meer aan mee, dus moeten de goeden onder de kwaden lijden. Ik ben
lid van Steunpunt Acquisitiefraude. Als ik iets niet in de haak vind of twijfel neem ik met
hen contact op.”

-

“Men heeft mijn site bezocht en dacht hier valt wat te halen.”

-

“Spookfactuur”

-

“Stroman, naam en adres bekend. Reknr ook. Politie heeft de zaak 'afgelegd' wegens
gebrek aan bewijs. Tienduizenden euro's. Alle namen waren binnen een week bekend
binnen de groep van gedupeerden. Met andere woorden..”

-

“Via de gegevens van de kvk.”

-

“Via mail ing (nep mail) nieuw sim kaart aangevraagd (buiten mij om).”
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Modus operandi bij het skimmen van betaalpassen
27 van de 47 ZZP-slachtoffers van skimmen hebben beschreven hoe hun betaalpas
vermoedelijk is geskimd. Gezien de aard van het delict, is het niet vreemd dat het gros van de
slachtoffers beschrijft dat de betaalpas is geskimd doordat gebruik werd gemaakt van
gemanipuleerde betaalapparatuur. Opvallend is wel dat cybercriminelen zich daarbij toe lijken
te leggen op het manipuleren van betaalsystemen bij (onbemande) tankstations.
Desalniettemin wordt ook pinapparatuur op andere plaatsen, zoals in restaurants, op
treinstations of in parkeergarages gemanipuleerd. Tevens doet een aantal citaten vermoeden
dat pasgebonden betaalgegevens ook via internet worden ontfutseld, zoals bij het kopen van
producten via een webwinkel of bij het boeken van een hotel.

Box 5.7: Quotes van slachtoffers van geskimde betaalpassen
Het (onbemande) tankstation
-

“Betaalautomaat station.”

-

“Betaalautomaten benzinepomp.”

-

“Bij onbemand tankstation gegevens pas gekopieerd.”

-

“Pas bij het tanken gekopieerd en dat's naar china verkocht.”

-

“Bij onbemand tankstation skimming apparatuur geplaatst.”

-

“Paslezer van een tankstation aangepast.”

-

“Pincode afgekeken tijdens het tanken zonder bemanning. Daarna vanuit Mexico geld van
rekening afgehouden.”

-

“Skimmen tankpas bij tanken bij onbemand tankstation in de buurt.”

-

“Skimming bij benzine pomp ik werd erop geattendeerd door de bank.”

-

“Via betaalautomaat bij benzine station.”

-

“Via pinautomaat bij tankstation.”

-

“PINPAS gegevens afgekeken tijdens het tanken met pinpas in zoeterwoude.”

-

“Skimmen bij de pomp door buitenlanders heb ik vernomen. De politie tankt daar ook en
die was dit opgevallen en de daders gearresteerd. Geld wat weg was van mijn rekening is
weer teruggestort.”

Manipulatie van betaalsystemen, anders dan bij het tankstation
-

“Credit card gekopieerd in een restaurant.”

-

“Bij het treinstation is pinpas geskimmed.”

-

“Pas geskimt in supermarkt of pin automaat.”
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-

“Pinautomaat bij parkeergarage.”

-

“Skimmen van credit card bij betaling in een restaurant/café in het Verenigd Koninkrijk.”

-

“Iemand heeft mijn pinpas geskimd terwijl ik geld heb gepind bij een automaat.”

Overige citaten
-

“Ik had een privé aankoop gedaan, met creditcard, dat product heb ik nooit gekregen.
Paar weken daarna zijn er voor 3000 euro aan kadobonnen gekocht bij Amazon.com, wat
ik zelf niet had gedaan. Verzekering vanuit creditcard had het overigens allemaal
opgelost en het bedrag volledig teruggestort. Ben sindsdien wel iets voorzichtiger... maar
die verkoopsite leek ook er legitiem... dus ja... wat doe je eraan.”

-

“Verstrekte creditcard gegevens ontfutseld bij een geboekt hotel.”

-

“Creditcard ge-skimd.”

-

“Creditcard gegevens geskimmed.”

-

“Kreeg melding dat pas ongeldig was gemaakt omdat ik een transactie had gedaan bij
een automaat waar iemand slachtoffer was geworden van skimming.”

-

“Nee de ING heeft dit verder afgehandeld.”

-

“Skimmen pinpas.”

-

“Skimming van betaalautomaat.”

Modus operandi bij phishing
8 van de ZZP’ers die de laatste keer slachtoffer werden van phishing, hebben beschreven hoe
de dader(s) te werk zijn gegaan (zie box 5.8). De citaten wijzen erop dat cybercriminelen
beschikken over mailadressen van ondernemers. Per mail, waarin de cybercriminelen zich al
dan niet voordoen als betrouwbare financiële instellingen, proberen de criminelen vervolgens
gegevens van de ondernemers, zoals wachtwoorden, te ontfutselen.
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Box 5.8: Quotes van slachtoffers van phishing
-

“Email gestuurd.”

-

“Mail waarbij afzender zich voordoet als financiële instelling.”

-

“Verzenden van fake mailberichten die aanzetten tot het doen van online betalingen en/of
afgifte van persoonlijke gegevens. VB creditcard, ING, CJIB, Ideal...”

-

“Via e-mail zakelijke gevens (voornamelijk KvK-nummer en rekeningnummer) proberen
te achterhalen.”

-

“Via een email, met een van onze namen als afzender, zodat we de mail openden. daarna
werd onze email gehackt, waarna we al onze wachtwoorden hebben veranderd.”

-

“Via Mobiel is een e-mail verstuurd wat qua lay out etc erg lijkt op de bank. Vervolgens is
verzocht om mijn gegevens.”

-

“Wachtwoord ontfutseld via valse mail.”

-

“Spookfacturen nav geplaatste advertenties.”

Modus operandi bij hacken
10 van de hacken slachtoffers (n=33) hebben toegelicht wat de (vermoedelijke) modus
operandi van de hackers is geweest. Hackers verschaffen zich op diverse wijzen
ongeautoriseerd toegang tot de ICT. Er wordt, zo illustreren de resultaten, bijvoorbeeld
gebruik gemaakt van login gegevens die – al dan niet met behulp van daarvoor geschreven
scripts – worden achterhaald, maar er wordt ook gespeurd naar beveiligingslekken. Net als in
eerder onderzoek, waaronder het onderzoek onder het Nederlandse MKB, wijzen de citaten er
op dat hacken geen doel op zich is. Hacken kent – zoals een aantal van de quotes illustreert –
veelal een achterliggend doel, zoals het kunnen versturen van spam-mail of het kunnen
platleggen van websites.

Box 5.9: Quotes van slachtoffers van hacken
-

“Door password scripts hebben ze het administrator login weten te achter halen.”

-

“Gaven zich uit voor microsoft probleemoplossers.”

-

“Inbraak op hostingserver.”

-

“Is door de onbeveiligde router gekomen die net nieuw was aangesloten en was in de
server aan het zoeken en info aan het downloaden.”

-

“Onze (oude) website is gehackt en gebruikt voor het verzenden van spam-mail.”

-

“Via een lek in Joomla.”
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-

“Via scripts die beveiligingslekken uitproberen in de online software. Na het hernoemen
van een paar mappen tot nu toe geen last meer gehad.”

-

“Wachtwoorden achterhalen.”

-

“Wachtwoorden gehackt van mijn hosting bureau en website en zo alles plat gelegd.”

-

“Ze zijn via de Log-in pagina's binnen gekomen.”

Modus operandi bij DoS
Hoewel op basis van de negen quotes van slachtoffers van DoS-aanvallen geen beeld kan
worden geschetst over de werkwijze van cybercriminelen, doen de toelichtingen van
slachtoffers vermoeden dat DoS-aanvallen niet (altijd) gericht zijn tegen een specifieke
ondernemer. Herhaaldelijk beschrijven ZZP’ers dat de DoS-aanval niet rechtstreeks op hen
gericht was, maar op het bedrijf dat bijvoorbeeld hun website host.

Box 5.10: Quotes van slachtoffers van DoS-aanvallen
-

“Aanval op de servers van de internetpartij die deze beheert en waaraan ik het heb
uitbesteed.”

-

“DDos”

-

“Ddos aanval op webserver in datacenter van hostingbedrijf.”

-

“Een klant van het bedrijf dat mijn website host en gegevens van mij op de server
bewaart, had een onveilige website gelanceerd, waarna de andere klanten in de
problemen raakten. Ik had problemen met mijn e-mail, kon wel ontvangen op mijn
bedrijfsadres maar niet verzenden. Andere e-mailadressen deden het wel, dus ik kon nog
wel mailen. Geen merkbare problemen ondervonden met andere toepassingen, zoals
internetbankieren.”

-

“Eerst twitter gehackt, daarna website.”

-

“Veelvuldig berichten op Wordpress website plaatsen.”

-

“Veelvuldige aanroep van niet bestaande elementen uit een netwerk waardoor het
netwerk steeds veel tijd kwijt is om te achterhalen dat het gevraagde object niet bestaat,
en aan normaal werk niet meer toekomt.”

-

“Via pop unders bij bezochte websites.”

-

“Wachtwoord van email account gekraakt vandaar spam verzonden via mijn email.”
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Modus operandi bij overige delicten
Naast de toelichtingen van slachtoffers van de meest voorkomende cybercrimevormen, zijn
per delict ook de overige beschrijvingen van de modus operandi geïnventariseerd. Van de
overige

delicten

zijn

de

meeste

toelichtingen

gedaan

door

slachtoffers

over

identiteitsmisbruik, cybersmaad en het ongeautoriseerd gebruik van bedrijfsnetwerken. Die
delicten krijgen daarom hierna een aparte plaats in de tekst.

Identiteitsmisbruik
14 van de 18 slachtoffers die de laatste keer zijn geconfronteerd met identiteitsmisbruik,
hebben toegelicht hoe de dader te werk is gegaan. De citaten illustreren dat
identiteitsgegevens worden misbruikt voor uiteenlopende doelen: door gebruik te maken van
iemand anders’ identiteit proberen criminelen rekeningen te ontduiken, de identiteit (het
emailadres) van slachtoffers wordt misbruikt om spam mee te versturen en identiteiten
worden misbruikt om valse internetpagina’s aan te maken en/of iemands goede naam aan te
tasten.
Box 5.11: Quotes van slachtoffers van identiteitsmisbruik
Identiteitsmisbruik
-

“Bestellingen geplaatst onder mijn zakelijke gegevens. Men heeft een mail adres
aangemaakt met mijn gegevens mijn adres en rek. nummer, tel nr etc. gebruikt. Dingen
besteld en afgehaald bij een pompstation. En de rekening naar mijn adres laten sturen.”

-

“Ze hebben mijn persoonsgegevens + bankrekeningnummer achterhaald en daarmee
bestellingen gedaan en abonnementen afgesloten.”

-

“Bij een bedrijf hadden ze andere persoonlijks gegevens, maar wel mijn rekeningnummer
daaraan gekoppeld.”

-

“Mijn zakelijke email adres is gebruikt door een spambot. Dat kon, omdat mijn mailadres
niet als image op mijn site stond, maar als tekst. Dat is nu veranderd en ik heb er nu geen
last meer van.”

-

“Er werden mails verstuurt naar derden, met (niet bestaande) e-mail adressen uit mijn
domein. De domein registratie is openbaar en dus voor iedereen te zien. Werd hiervan op
de hoogte gebracht door de ontvanger van de mail. Met SMTP kun je vrij eenvoudig mail
namens een ander versturen. Ik heb de provider die de SMTP-server beheert hiervan op
de hoogte gesteld.”

-

“De naam van een van mijn domeinen werd gebruikt om spam te verzenden.”
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-

“Er is een FB pagina geopend met de bedrijfsnaam.”

-

“Via facebook reclame versturen namens mij.”

-

“Een met de smartphone gemaakte film ongevraagd op youtube plaatsen.”

-

“Foto internet gepikt en gepubliceerd onder een andere naam.”

-

“Ik denk via toegang tot mijn laptop door de beheerder van mijn site en software.”

-

“Onveilig ingelogd op luchthaven in Afrika..... daar moet het gebeurd zijn.”

-

“Random proberen om twitteraccounts binnen te dringen.”

-

“Vertrouwen beschaamd en info "gestolen".”

Cybersmaad/laster
Cybersmaad komt op verschillende wijzen tot stand. Uit de 12 quotes van de in totaal 16
slachtoffers blijkt dat internet criminelen de mogelijkheid biedt om zich op laagdrempelige
wijze negatief uit te laten over (het bedrijf van) het slachtoffer. Er wordt bijvoorbeeld
belastende en/of onware informatie verspreid op recensiewebsites en/of via social media. Het
doel is om iemands eer of goede naam aan te tasten.

Box 5.12: Quotes van slachtoffers over cybersmaad
Cybersmaad
-

“Afbeeldingen van mij persoonlijk op homo contact sites geplaatst.”

-

“Door belastende en onjuiste informatie te verstrekken aan media die daarnaar op zoek
zijn en dmv persberichten.”

-

“Iemand had een onterechte negatieve reactie over mijn winkel op Google geplaatst.”

-

“Mijn bedrijf opgezocht via Internet en de portfolio bekeken. Vervolgens mij gemaild met
zeer dreigende taal en getracht de klanten in mijn portfolio te benaderen over mijn
'praktijken' om zodoende mij kapot te maken.”

-

“Negatieve verspreiding via social media.”

-

“Nep profiel van mij aangemaakt op een social media site door een bekende van mij.”

-

“Onjuiste beoordeling via mijn zakelijke Facebook pagina, terwijl ik de persoon niet ken.
Maar Facebook doet er niks aan??Heb degene al geblokkeerd omdat ie ook al op mijn
privé pagina bezig was.”

-

“Twitter en facebook”

-

“Valse informatie verstrekken via internet.”

-

“Verspreiden van gevoelige info en laster naar privé contacten.”
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-

“Via de bedrijfspagina zeer negatief commentaar geleverd terwijl de persoon in kwestie
onbekend is bij mijn bedrijf, maar wel doorverwijzen naar een ander bedrijf.”

-

“Via mail en blog beschuldigd van onjuiste handelingen. Dit was voor een ander persoon
bedoeld.”

De vraag die de quotes over cybersmaad oproept is of het strafrecht altijd het aangewezen
middel is om de problematiek aan te pakken. Immers, het is casus-afhankelijk of op basis van
het strafrecht kan worden opgetreden tegen ‘een (onterecht) negatieve reactie’ op google of
een bedrijfspagina.

Ongeautoriseerd gebruik van bedrijfsnetwerk
De 7 beschrijvingen van de 14 slachtoffers van wiens netwerk ongeautoriseerd gebruik is
gemaakt zijn niet specifiek genoeg om een herkenbare werkwijze van cybercriminelen te
beschrijven. Wel wijzen de quotes erop dat bedrijfsnetwerken voor uiteenlopende doelen
worden misbruikt, bijvoorbeeld om spam te versturen of om bestellingen te doen.
Box 5.13: Quotes van slachtoffers over het ongeautoriseerd gebruik van het bedrijfsnetwerk
Ongeautoriseerd gebruik van bedrijfsnetwerk
-

“Door een aanvraag via mail.”

-

“Fake telefoon van zogenaamde Microsoft helpdesk. Meerdere malen per maand gebeld,
altijd onmiddellijk opgehangen omdat ik het niet vertrouwde. Uiteindelijk een keer
computer problemen waarna ik dezelfde dag nog werd gebeld. In eerste instantie toegang
verleend maar na een paar minuten vertrouwde ik het niet, internet verbinding verbroken,
telefoon opgehangen en onmiddellijk betreffende laptop naar computer winkel gebracht
en alles laten formateren en opnieuw installeren zodat ik zeker was dat er geen malware
of andere programma's zoals "key logger " geïnstalleerd waren zonder mijn permissie.”

-

“Mijn domeinprovider heeft mij onvoldoende beschermd.”

-

“Persoonlijke gegevens van bedrijfs site gehaald en daarmee een bestelling gedaan,
bedrijfs account wordt/werd regelmatig gebruikt voor versturen van spam.”

-

“Via het contactformulier op de website, die was niet beveiligd met een CAPTCHA
waardoor er vanuit het mailadres dat was gekoppeld aan het contactformulier ook weer
e-mails verstuurd werden.”

-

“Wifi netwerk gehacked.”
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-

“Hangt ervan af wat de definitie is van cybercrime. Het was immers geen opzet van die
persoon. Maar het probleem dat eruit voortvloeide was tamelijk groot voor zo'n
'vergissing'.”

Overige delicten
Beschrijvingen van de wijze waarop overige delicten zijn gepleegd, zijn opgenomen in box
5.14. Het aantal beschrijvingen van modus operandi per delict is klein, maar de quotes
illustreren – vanuit slachtofferperspectief – wel hoe de verschillende delicten tot stand komen.
Box 5.14: Citaten van slachtoffers van andere dan de meest voorkomende cybercrimedelicten
over de modus operandi van daders
Cyberstalking
-

“Ik heb ooit informatie aangevraagd over een eventuele baan, ik ben toen afgehaakt
vanwege te hoge bijkomende kosten. Hierop ben ik dus wekenlang bestookt met e-mails
(?!) vol aanmaningen en financiële bedreigingen (deurwaarders e.d.).”

-

“Niet heel bijzonder, maar continu lastig vallen met emails met rare teksten en willen
afspreken.”

-

“Stalking is lastig vallen op internet. Vooral op Twitter en forums.”

-

“Vanuit de Prive situatie maar Politie IJsselland heeft dit nimmer willen afhandelen.”

-

“Via Facebook werd ik met nare teksten lastig gevallen. Toen dit niet stopte, heb ik
contact verwijderd.”

Defacing
-

“Hack van een verouderde versie van PhPBB.”

-

“Lek in de beveiliging van de gebruikte websoftware.”

-

“Oud systeem via Joomla, die heeft een lek. Daarvan ben ik op de hoogte en heb de site
meteen geupdated.”

-

“Verouderde Joomla-website.”

Diefstal van gegevens
-

“Grabben van alle pagina's van mijn website.”

-

“Via phishing en identiteitsdiefstal.”

-

“Zie de publicaties op basis van informatie van Edward Snowden.”
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Gegevensvernieling
-

“Malafide software geplaatst op de webserver.”

-

“Mijn website gehackt om span te versturen. Webreus en Google hebben mijn website
geblokkeerd, ik heb een nieuwe schone site ge-upload en het wachtwoord gewijzigd,
probleem opgelost, nu ga ik vaker inloggegevens veranderen en veilige wachtwoorden
gebruiken.”

Cyberafpersing
-

“Inschrijving in een soort handelsregister, waar later geld voor werd gevraagd.”

Cyberchantage
-

“Ik werd gezocht in afrika en moet heel veel geld betalen zoiets. Ik werd gezocht door de
FBI, etc. Iemand heeft een baan van mij. Ik reageer er niet op krijg ik een boete van
aantal miljoen euro. Meedoen met loterij.”

Cyberspionage
-

“Aftappen van internetverkeer en van servers van SAAS aanbieders.”

Resume
McGuire en Dowling (2013) concluderen op basis van een samenvatting van tot dusver
uitgevoerd onderzoek naar cybercrime dat over cybercriminelen en hun werkwijzen nog maar
weinig bekend is. Ook ZZP’ers hebben weinig zicht op de wijze waarop cybercrime wordt
gepleegd. Hoewel ZZP’ers over de hele linie meer weten over de pleegwijze van daders dan
MKB bedrijven, leidde het onderzoek onder het MKB tot dezelfde constatering. Veelal is
onbekend wie de dader is, vanuit welk land de laatst ondervonden cybercrime is gepleegd en
hoe de dader te werk is gegaan. Het ontbreekt vooral aan kennis over de pleegwijze bij
cybercrimes in enge zin, nog meer dan over de pleegwijze bij cybercrimes in brede zin zoals
e-fraude.
Hoewel het gros van de zaken een binnenlands karakter heeft, is bijna 15 procent van
de ondervonden delicten (vermoedelijk) vanuit het buitenland is gepleegd. Dat betekent dat
cybercrime de landsgrenzen overschrijdt, ook bij relatief kleine zaken, en dat de politie in een
niet te verwaarlozen deel van de cybercrimezaken wordt geconfronteerd met een vanuit het
buitenland opererende verdachte. Tegelijk geldt dus dat 80 procent of meer van de delicten
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vanuit het eigen land worden gepleegd. Maatregelen voor cybercrimebestrijding (bijvoorbeeld
bijeen brengen van aangiften) dienen derhalve om te beginnen nationaal te zijn georiënteerd.
De casusbeschrijvingen wijzen er op dat cybercrime doorgaans niet zijn oorsprong
vindt in interpersoonlijke conflicten. Cybercrime onder ZZP’ers is eerder ongericht, zo valt
opnieuw op te maken uit de door de slachtoffers aangedragen incidentbeschrijvingen.

5.3.4 Ernst en schade van het laatste incident
Deze paragraaf beschrijft de ernst en schade van cybercrime op basis van het laatst
ondervonden incident. Daarbij worden de uitkomsten over ZZP’ers vergeleken met de
uitkomsten onder het MKB.

ZZP’ers beoordelen het laatste cybercrime-incident meestal als niet erg (21,3%) of neutraal
(44,5%) (zie figuur 5.26). Ruim een derde is desalniettemin geconfronteerd met cybercrime
en vond dat erg. ZZP’ers vinden het bovendien in grotere mate dan het MKB erg om
slachtoffer te zijn van cybercrime: 34,2 procent van de ZZP’ers bestempelt de laatste keer dat
zij slachtoffer werden als erg, versus 26,3 procent van het MKB.

Figuur 5.26: Mate waarin bedrijven het erg vinden om te worden geconfronteerd met
cybercrime (n=447 ZZP, 335 MKB)*
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Tabel 5.9 biedt, ter aanvulling, inzicht in de ernst van de meest voorkomende delicten.
Daarbij is de ervaren ernst per delict steeds vergeleken met de ervaren ernst van slachtoffers
van de overige delicten.

Tabel 5.9: De gepercipieerde ernst van de laatst ondervonden cybercrime
Niet erg
21,3
30,0
11,7
19,1
34,2
9,1
15,6

Totaal slachtoffers (n=447)
Malware (n=150)**
E-fraude (n=60) *
Skimmen betaalpas (n=47)**
Phishing (n=38)*
Hacken (n=33)
DoS-aanval (n=32)

Neutraal
44,5
50,0
38,3
25,5
50,0
57,6
46,9

Erg
34,2
20,0
50,0
55,3
15,8
33,3
37,5

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)

Slachtofferschap van malware en phishing wordt minder erg gevonden dan slachtofferschap
van overige delicten. Een aanvullende analyse laat zien dat het gebrek aan ondervonden
schade daarvoor een verklaring biedt: bij malware en phishing rapporteren slachtoffers in
significant kleinere mate schade dan bij de overige delicten. Het tegenovergestelde geldt voor
slachtoffers van e-fraude: zij ervaren hun slachtofferschap in grotere mate als erg en zij
ervaren ook in grotere mate schade dan de slachtoffers van overige delicten. Ook voor
slachtoffers wiens bankpassen geskimd zijn geldt dat zij het in significant grotere mate erg
vinden om slachtoffer te worden dan slachtoffers van overige delicten. Echter, hier houdt het
verband met schade geen stand: de mate waarin slachtoffers van skimmen schade hebben
geleden als gevolg van de ondervonden cybercrime, verschilt niet van de mate waarin overige
slachtoffers schade lopen. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat banken de als gevolg van
skimmen geleden (financiële) schade vergoeden. Dat verklaart echter nog niet waarom
skimmen toch relatief erg wordt gevonden.
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Beschaamd en boos
Meneer Kolsteeg kreeg een e-mail van een bekende en opende de link die in de e-mail
stond. Vervolgens werd er malware geïnstalleerd op zijn computer en werden er uit zijn
naam e-mails verstuurd naar zijn contactpersonen met diezelfde link. De e-mails gingen
ook naar klanten en dat komt raar over: “Ik voelde me beschaamd en was boos op de
dader. Het is zinloze informatie die van je wordt afgenomen, maar toch is het voor je
gevoel van privacy wel belangrijk”. Meneer Kolsteeg vergelijkt het met de diefstal van
een fotoalbum. Voor jezelf zijn de foto's veel meer waard dan voor de dief.

Naast de ernst van cybercrime, zijn ook de daarmee samenhangende schadeposten in kaart
gebracht (figuur 5.27). Twee vijfde van de ZZP’ers (en bijna 45% van het MKB) heeft naar
aanleiding van het laatste incident geen schade ondervonden. Dat cybercrime meestal niet
leidt tot schade wordt bevestigd in onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime onder
burgers (Hernandez-Castro e.a. 2013). De meest voorkomende schadeposten zijn tijdverlies
(24,8%) en financiële schade (21,5%). Dat zijn ook de door het MKB meest gerapporteerde
schadeposten. Het MKB heeft echter in significant grotere mate dan ZZP’ers te maken met
tijdverlies.

Figuur 5.27: Ondervonden schade naar aanleiding van het laatste incident (n=447 ZZP, 335
MKB)
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In de studie onder het MKB is niet gevraagd in hoeverre sprake was van beperkte toegang tot
gegevens en emotionele schade. Wel wezen sommige open antwoorden erop dat deze
schadeposten voorkomen bij ondernemers. Verder blijkt ook uit eerder onderzoek onder
burgers dat cybercrime een emotionele impact op het slachtoffer kan hebben (HernandezCastro e.a., 2013). Op basis van voortschrijdend inzicht, is ZZP’ers dus wel de mogelijkheid
geboden om aan te geven in hoeverre het laatste cyberincident tot beperkte toegang van
gegevens en emotionele schade heeft geleid. Respectievelijk 13,4 en 11,4 procent van de
ZZP’ers rapporteert beperkte toegang van gegevens en emotionele schade als schadeposten.
De overige schadeposten zijn door minder dan 1 op de 10 slachtoffers ervaren. Hoewel
respondenten daartoe wel de mogelijkheid is geboden, heeft geen van de slachtoffers
bovendien aangegeven ‘failliet te zijn gegaan’ als gevolg van cybercrime. Die bewering
vormde wel deels aanleiding tot dit onderzoek. Deze bevinding betekent dat het aantal
faillissementen als gevolg van cybercrime waarschijnlijk klein is. Desondanks dient te worden
opgemerkt dat de kans bestaat dat ZZP’ers die failliet zijn gegaan door cybercrime geen
onderdeel uitmaken van onze steekproef, omdat zij zich al uit hebben geschreven bij de KvK
of omdat zij aan het begin van de vragenlijst aangaven het afgelopen jaar geen
werkzaamheden te hebben verricht (dan stopte de vragenlijst, zie par 3.2.4.).

Respondenten is de mogelijkheid geboden om de ondervonden schade toe te lichten in een
open antwoordveld. In box 5.15 zijn citaten van dergelijke toelichtingen opgenomen. De
citaten illustreren bijvoorbeeld wat voor emotionele schade cybercrime tot gevolg kan
hebben.

Box 5.15: Toelichtingen op de ondervonden schade
-

“Beschadigingen van software. O.a. webbrowser.”

-

“...onrust, omdat je weet dat iemand elders over jouw gegevens beschikt. Inlognaam,
wachtwoorden en dat soort zaken.”

-

“Ik schrok erg toen ik mezelf op het scherm zag door mijn webcam, zoiets verwacht je
niet. Dan ga je meteen denken, wie ziet dit nu??”

-

“Inbreuk op veiligheidsgevoel.”

-

“Irritaties en schade van vertrouwen in digitale mogelijkheden.”

-

“Onzekerheid en vertrouwen weg.”

-

“Onveilig gevoel van wie en waar mijn gegevens, zoals e-mail en ip adressen hebben.”

-

“Website en mailserver tijdelijk onbereikbaar.”
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-

“Werd gebombardeerd met porn sites.”

-

“Tijdelijk geen gebruik kunnen maken van bedrijfsmiddel, asset denied access.”

De ondervonden schades zijn aldus uiteenlopend. Daarbij blijkt dat de schade naar aanleiding
van het laatst ondervonden incident delict-specifiek is. Tabel 5.10 laat zien dat slachtoffers
van malware, skimmen en phishing in grotere mate dan slachtoffers van andere delicten geen
schade rapporteren. Voor malware geldt dat een goede virusscanner eventuele schade kan
voorkomen en verhelpen. Wellicht dat slachtoffers van malware, aangezien nagenoeg alle
respondenten over een virusscanner beschikken, daarom grotendeels schadeloos blijven. Een
mogelijke verklaring voor het feit dat (financiële) schade uitblijft bij slachtofferschap van
skimmen en phishing is mogelijk gelegen in het feit slachtoffers van deze delicten, onder
bepaalde voorwaarden, schadeloos zijn gesteld door financiële dienstverleners. Bij phishing
speelt daarnaast een rol dat pogingen tot phishing kunnen zijn zijn gerapporteerd als
slachtofferschap (zie paragraaf 5.3.1).
Bij e-fraude en hacken wordt een ander patroon zichtbaar. Slachtoffers van deze
delicten rapporteren namelijk juist in grotere mate schade. Bij e-fraude is die schade met
name financieel van aard. Dat is gezien de definitie van fraude – bedrog met als oogmerk
financieel gewin (Leukfeldt e.a., 2012a) – niet zo vreemd. Hacken-slachtoffers rapporteren
met name schadeposten die betrekking hebben op de manipulatie van digitale gegevens. Ook
dat is, gezien de aard van het delict, te verklaren: hackers verschaffen zich immers
ongeautoriseerd toegang tot de ICT van het slachtoffer. Dat kan de beperkte toegang en de
verlies of beschadiging van gegevens tot gevolg hebben.
Tot slot valt op dat slachtoffers van een DoS-aanval, die gezien de aard van het delict
ook logischerwijs in grotere mate de beperkte toegang tot gegevens als schadepost
rapporteren,

significant

meer

dan

slachtoffers

van

andere

cybercrimevormen

imago/reputatieschade rapporteren. Wellicht dat de zichtbaarheid van dit delict voor klanten,
omdat bijvoorbeeld de website van een ondernemer offline is geweest door de aanval,
daarvoor een verklaring biedt.
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Tabel 5.10: Door slachtoffers naar aanleiding van het laatste incident gerapporteerde
schadevormen

Geen schade
Tijdverlies
Financiële schade
Beperkte toegang
gegevens
Emotionele schade
Verlies/beschadiging
gegevens
Imago/reputatie
schade
Gegevens gelekt
Vertrek van klanten

Totaal
(n=447)

Malware
(n=150)

Fraude
(n=60)

Phishing
(n=38)

Hacken
(n=33)

DoS
(n=32)

**16,7
*11,7
**75,0
5,0

Skimmen
betaalpas
(n=47)
**61,7
12,8
23,4
4,3

40,5
24,8
21,5
13,4

*47,3
30,0
**9.3
12,7

**76,3
10,5
**0,0
5,3

*24,2
30,3
18,2
**30,3

25,0
34,4
15,6
**34,4

11,4
5,4

*6,0
6,0

8,3
0,0

8,5
0,0

2,6
2,6

15,2
**24,2

6,3
6,3

7,4

*2,7

*0,0

*0,0

0,0

6,1

**21,9

1,6
1,1

1,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3,0
3,0

0,0
3,1

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)

Financiële schade
Afgerond heeft 22 procent van de ZZP’ers (n=96) financiële schade geleden als gevolg van
het laatst ondervonden cyberincident (figuur 5.27). Dat betekent dat 5,9 procent van alle
ZZP’ers schade ondervindt van cybercrime. Van de 96 ZZP’ers met financiële schade, hebben
87 ook de hoogte van de ondervonden schade gerapporteerd. De naar aanleiding van het
laatste incident gerapporteerde schadebedragen lopen sterk uiteen en variëren van 14 tot
55.000 euro. Het berekenen van een gemiddeld schadebedrag is vanwege die spreiding weinig
zinvol. Wel is de totale financiële schade berekend: die bedraagt € 235.568.
Procentueel gezien bestaat er geen verschil in de mate waarin ZZP’ers en het MKB
financieel nadeel ondervinden van cybercrime (zie figuur 5.27). Vergeleken met het MKB
lijkt het wel alsof de financiële schade die ZZP’ers lijden kleiner is. Immers, de 59 MKB
bedrijven die schade meldden rapporteerden gezamenlijk € 442.953 euro schade: een
aanzienlijk hoger bedrag dan het schadebedrag onder ZZP’ers (€ 235.568), verdeeld over
minder respondenten. Het feit dat één MKB bedrijf € 240.000 schade rapporteerde, draagt
echter sterk bij aan dat verschil. Als we die ene extreme waarneming buiten beschouwing
laten, is er niet langer aanleiding om te vermoeden dat er een verschil bestaat tussen ZZP en
MKB, want dan blijft er ook een schadepost van circa twee ton over (€ 202.953)
Het vergelijken van de hoogte van de financiële schade met uitkomsten uit ander
onderzoek is, tot slot, geen sinecure: volgens McGuire en Dowling (2013) zijn diverse
kanttekeningen te plaatsen bij de beperkt vergelijkbare publicaties waarin schattingen van de
kosten van cybercrime worden gedaan.
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5.3.5 Reacties van slachtoffers
Aan ZZP’ers is gevraagd welke acties zij hebben ondernomen naar aanleiding van het laatst
ondervonden cybercrime-incident (figuur 5.28).77 Een op de vijf ZZP’ers onderneemt geen
actie als gevolg van het laatst ondervonden cyberincident (19,0%). Wanneer ondernemers wel
actie ondernemen, zijn zij hoofdzakelijk zelfredzaam: de grootste groep lost de door
cybercrime ontstane problemen zelf op (34,7%) en/of treft maatregelen om slachtofferschap
van cybercrime in de toekomst te voorkomen (20,1%). Andere maatregelen, zoals het zichzelf
proberen schadeloos te stellen (9,4%), contact opnemen met een belangenorganisatie (5,6%)
of het inschakelen van een juridische dienstverlener (2,0%), worden in kleinere mate
getroffen. De reactie van MKB bedrijven is op hoofdlijnen gelijk (zie figuur 5.28). De enige
actie waarin ZZP’ers verschillen van het MKB, is de mate waarin zij contact opnemen met de
politie. ZZP’ers doen dat in significant grotere mate dan het MKB.
Figuur 5.28: Acties naar aanleiding van slachtofferschap (n=447 ZZP, 335 MKB)
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Uit de diepte interviews met ZZP’ers blijkt dat wanneer zij geconfronteerd worden met een poging tot
cybercrime (n=23), voornamelijk contact wordt opgenomen met de bank (n=9). Dit hangt samen met het feit dat
het gros met een poging tot phishing te maken heeft gehad (n=15). Daarnaast zochten enkelen contact met een
belangenorganisatie (n=4). Ondanks dat er slechts sprake is van een poging, ondernemen de meeste ZZP’ers dus
wel actie naar aanleiding van die poging. Er werd geen contact gezocht met de politie na een poging, omdat het
niet als ‘politiewaardig’ wordt gezien, het nut er niet van werd ingezien en men geen tijd/moeite hiervoor wilde
doen. De twee geïnterviewden die wel contact opnamen met de politie na de poging, hebben niets meer gehoord
over hun melding.
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Uit onderzoek onder burgers in het Verenigd Koninkrijk blijkt ook dat het gros van de
cybercrime slachtoffers geen actie onderneemt. De voornaamste reden daarvoor is omdat
slachtoffers zelf in staat waren om de problemen op te lossen (Hernandez-Castro e.a., 2013;
McGuire & Downing, 2013). Uit de interviews met ZZP’ers komt naar voren dat er geen actie
wordt ondernomen omdat de beveiliging al voldoende was en het slachtofferschap het
resultaat was van pech. Opvallend verschil met de uitkomsten van het onderzoek van
Hernandez-Castro e.a. (2013) is wel dat burgerslachtoffers, als zij actie ondernemen, met
name financiële dienstverleners en ISP’s inschakelen, terwijl ondernemers in Nederland zich
– als zij een derde inschakelen – allereerst wenden tot de politie.
Naast de voorgeprogrammeerde antwoorden, werd respondenten de mogelijkheid
geboden om een ander antwoord te geven. Van deze mogelijkheid hebben diverse ZZP’ers
gebruik gemaakt: voornamelijk om de getroffen maatregelen toe te lichten. In box 5.16 zijn
enkele illustratieve citaten opgenomen over de door ZZP’ers ondernomen acties.

Box 5.16: Toelichtingen op de ondernomen actie(s)
-

“Bank geïnformeerd”

-

“Contact opgenomen met de bank”

-

“Beschermende software van de bank geïnstalleerd”

-

“De tussenhandelaar ‘E-Bay’ ingeschakeld om mijn kopers bescherming af te dwingen”

-

“Service provider geïnformeerd”

-

“Provider heeft het opgelost”

-

“Websitebeheerder gebeld, die zei: aanval bekend, gaat vanzelf over”

-

“Betere virusscan”

-

“Betreffende software geupdate”

-

“De verdachte zelf aangeschreven”

-

“Gesproken met een voormalig hacker”

-

“Mijn websites verhuisd naar een veilig hostadres, sites beter beveiligd”

-

“We hadden een oude pc en hebben een nieuwe gekocht die volgens mij wel goed
beveiligd is met macfee”

Om te achterhalen in hoeverre de door ZZP’ers ondernomen acties afhangen van het type
delict dat is ondervonden, is een aanvullende analyse uitgevoerd (zie tabel 5.11). De
resultaten suggereren dat vooral slachtoffers van cybercrime in enge zin, zoals hacken en
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malware, zelfredzaam zijn. Zij zijn in grotere mate dan slachtoffers van overige delicten in
staat om de als gevolg van cybercrime ontstane problemen zelf op te lossen en – in het geval
van hacken – om maatregelen te treffen waarmee slachtofferschap van cybercrime in de
toekomst wordt voorkomen.
E-fraudeslachtoffers zijn in significant kleinere mate zelfredzaam en schakelen dan
ook vaker andere partijen, zoals de politie of juridische dienstverleners in. Deze bevinding
houdt verband met de door e-fraudeslachtoffers in relatief grote mate geleden financiële
schade. E-fraudeslachtoffers proberen zich dan ook, net als ZZP’ers wiens pinpas geskimd is,
vaker schadeloos te stellen (via andere partijen). Phishing is een delict waartegen in grote
mate geen actie wordt ondernomen.

Tabel 5.11: Acties ondernomen door slachtoffers
Actie

Geen
Zelf opgelost
Maatregelen
getroffen
Politie
Schade verhaald
Belangenorganisatie
Onafhankelijk
bureau
Juridische
dienstverlener
Weet niet

Totaal
(n=447)

Malware
(n=150)

Fraude Skimmen
(n=60) betaalpas
(n=47)
*8,3
21,3
**3,3
**4,3
23,3
14,9

Phishing
(n=38)

Hacken
(n=33)

DoS
(n=32)

19,0
34,7
20,1

20,0
**61,3
19,3

**44,7
23,7
10,5

9,1
**60,6
*36,4

25,0
28,1
18,8

12,8
9,4
5,6
2,5

**4,7
1,3
4,7
2,7

**35,0
**28,3
11,7
1,7

17,0
**38,3
4,3
0,0

5,3
*0,0
13,2
0,0

15,2
0,0
3,0
3,0

*0,0
0,0
0,0
3,1

2,0

*0,0

*6,7

2,1

2,2

0,0

0,0

1,1

2,0

1,7

0,0

0,0

0,0

3,1

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)

Contact met de politie
Bijna 13 procent (n=57) van de ZZP’ers neemt contact op met de politie naar aanleiding van
de laatst ondervonden cybercrime. Het inschakelen van de politie houdt verband met de als
gevolg van de cybercrime geleden schade (zie ook: Fischer e.a., 2009, aangehaald in Schaper
& Weber, 2012): net als het MKB nemen ZZP’ers die schade hebben geleden in significant
grotere mate contact op met de politie dan ZZP’ers die schadeloos zijn (respectievelijk 18,4%
vs. 4,4%). Een aanvullende analyse laat bovendien zien dat de aard van de ondervonden
schade de keuze om contact op te nemen met de politie beïnvloedt. Vooral slachtoffers met
financiële schade schakelen de politie in. Zij doen dat in significant grotere mate dan
slachtoffers zonder financiële schade. Het zijn in vergelijking met slachtoffers van andere
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delicten dan ook in significant grotere mate de e-fraudeslachtoffers – die relatief vaak
financiële schade hebben geleden (zie tabel 5.10) – die de politie inschakelen. Ook
slachtoffers met emotionele schade zijn eerder geneigd de politie in te schakelen (zie tabel
5.12).
Tabel 5.12: De invloed van de aard van de schade op het inschakelen van de politie
Schade

Ondervond deze vorm van
schade niet en nam contact op
met de politie
13,3 (van n=336)
7,4 (van n=351)
11,9 (van n=387)
11,4 (van n=396)
12,5 (van n=423)
12,3 (van n=414)
12,7 (van n=440)
12,9 (van n=442)

Tijdverlies
Financiële schade**
Beperkte toegang gegevens
Emotionele schade*
Verlies/beschadiging gegevens
Imago/reputatieschade
Gegevens gelekt
Vertrek van klanten

Ondervond deze vorm van
schade wel en nam contact op
met de politie
11,7 (van n=111)
32,3 (van n=96)
18,3 (van n=60)
23,5 (van n=51)
16,7 (van n=24)
18,2 (van n=33)
14,3 (van n=7)
0,0 (van n=5)

Om meer zicht te krijgen op redenen voor politiecontact is ook gevraagd waarom naar
aanleiding van het laatst ondervonden incident contact is opgenomen met de politie. Een
soortgelijke vraag werd ook aan het MKB gesteld (zie figuur 5.29).

Figuur 5.29: Reden voor politiecontact (n=57 ZZP, 24 MKB)
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Het voornemen om melding of aangifte te doen vormt voor ZZP’ers de voornaamste reden om
contact op te nemen met de politie (80,7%). Bijna de helft van de ZZP’ers geeft (daarbij) aan
dat zij willen dat de dader wordt gepakt (49,1%). Een derde vindt dat de politie geïnformeerd
moest worden over het cybercrime incident en een even grote groep ziet het als plicht om de
politie in te schakelen (33,3%). Bijna een op de vijf ZZP’ers geeft als reden om aangifte te
doen aan dat zij hetgeen wat gestolen is terug willen of omdat zij bij willen dragen aan een
betere politievoorlichting (19,3%). Minder vaak wenden ZZP’ers zich tot de politie om
informatie of advies in te winnen (12,3%), vanwege hun verzekering (5,1%) of om een
bijdrage te leveren aan politiestatistieken (1,8%).
De motieven van ZZP’ers om de politie in te schakelen zijn op hoofdlijnen gelijk aan
de motieven van het MKB. Voor ZZP’ers weegt de wens om melding of aangifte te doen
echter zwaarder dan voor het MKB (80,7% vs. 58,3%).

Zonder aangifte kan de politie niets
Mevrouw Alberts ontving een e-mail met een factuur en betaalde die, maar dit bleek
later een spookfactuur te zijn geweest. Ze deed online aangifte bij de politie: “We leven
allemaal wel met de gedachte dat de politie niets doet, maar zonder aangifte kan de
politie ook niets doen”. Mevrouw Alberts had weinig vertrouwen in de politie, omdat in
haar ogen de kennis ontbreekt bij de politie voor het oplossen van dergelijke zaken. De
politie heeft de aangifte opgenomen en vervolgens hebben ze niets van zich laten horen.
Het handelen voldeed aan haar verwachtingen, maar daarbij merkt ze op dat de
personen/bedrijven die dit soort misdaden plegen ontzettend moeilijk te pakken zijn. In
de toekomst zou ze wel weer aangifte doen.

ZZP’ers schakelen de politie vooral in via internet (figuur 5.30). Zij maken daarbij meestal
gebruik van de internetaangiftefunctie op politie.nl of de site van het Landelijk Meldpunt
Internetoplichting (LMIO; zie ook Inspectie Veiligheid en Justitie, 2015). Bijna een derde van
de ZZP’ers benadert de politie door een bezoek te brengen aan het bureau (31,6%) en 28,1
procent heeft naar aanleiding van het laatste incident telefonisch contact opgenomen. In geval
van cybercrime is het redelijk zeldzaam dat de politie ter plaatse komt om de zaak door te
spreken (1,8%).
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Figuur 5.30: Wijze contact met politie (n=57 ZZP, 24 MKB)
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De redenen om te kiezen voor een specifiek kanaal om contact op te nemen met de politie zijn
uiteenlopend (zie tabel 5.13). Als ZZP’ers de politie via internet benaderen, dan doen zij dat
voornamelijk vanwege het gemak en/of de tijdsbesparing. Datzelfde geldt voor telefonisch
politiecontact. Informatie op internet over de mogelijkheden om de politie via internet in te
schakelen draagt tevens bij aan de keuze om de politie op digitale wijze te benaderen. De
keuze om een bezoek te brengen aan het politiebureau wordt voornamelijk ingegeven door de
behoefte aan persoonlijk contact. Eén respondent heeft aangegeven dat de politie ter plaatse is
gekomen: de ernst van het feit vormde daarvoor aanleiding.
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Tabel 5.13: Waarom is gekozen voor een specifiek kanaal om contact op te nemen met de
politie? (n=56)78

Gemak/tijdsbesparing
N.a.v. informatie op internet
Omdat ik behoefte had aan
persoonlijk contact
Vanwege de ernst van het feit
Informatie en advies
Ik wist niet dat er andere
mogelijkheden bestonden
Vanwege eerdere positieve
ervaringen
Op advies van een derde

Totaal
(n=56)

Digitaal
(n=21)

Politie Telefonisch
Bureau
(n=16)
(n=18)
11,1
43,8
22,2
50,0
-

Op locatie
(n=1)

31,6
22,8
15,8

42,9
42,9
-

14,0
14,0
12,3

14,3
9,5

22,2
5,6
16,7

18,8
25,0
12,5

100,0
-

1,8

-

-

6,3

-

4,0

4,8

-

6,3

-

-

De politie kan op verschillende wijzen reageren op het werkaanbod cybercrime (zie figuur
5.31). Als ZZP’ers contact opnemen met de politie wordt meestal een melding opgenomen
(35,1%). Ruim een op de vijf ZZP’ers die contact op heeft genomen met de politie geeft aan
dat er daadwerkelijk aangifte is opgenomen (21,1%).
Het valt op dat ZZP’ers vaker melding dan aangifte doen, terwijl van het MKB vaker
een aangifte dan een melding wordt opgenomen. Het percentage MKB bedrijven dat aangifte
doet is significant groter dan het percentage ZZP’ers waarvan daadwerkelijk aangifte is
opgenomen. Aangifte doen staat echter niet garant voor opsporingsactiviteiten door de politie.
Uit eerder onderzoek blijkt dat het gros van de cyberzaken door de politie wordt afgedaan
zonder dat daaraan opsporingsonderzoek te pas komt (Leukfeldt, Veenstra, Domenie & Stol,
2012b). Toch rapporteert 12,3 procent van de ZZP’ers dat de politie een aangifte heeft
opgenomen en tot opsporing is overgegaan. Daarnaast geeft 1 op de 10 ZZP’ers aan dat de
politie advies heeft gegeven (10,5%). De politie heeft niets kunnen betekenen voor eenzelfde
aantal ZZP’ers (10,5%) en er zijn respondenten die niet (weten) wat de reactie van de politie
was (8,8%). Het komt weinig voor dat de politie de aangever meedeelt dat sprake is van een
civielrechtelijke zaak en dat de politie derhalve niets kan betekenen (1,8%).

78

Het aantal respondenten dat per kanaal heeft aangegeven waarom voor dat kanaal is gekozen telt op tot 56,
terwijl in totaal alle 57 respondenten die contact opnamen met de politie deze vraag is voorgelegd. 1 van de
respondenten wist echter niet op welke wijze contact opgenomen is met de politie, dus die is buiten beschouwing
gelaten.
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Figuur 5.31: Wat was de reactie van de politie? (n=57 ZZP, 24 MKB)
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Het is reeds bekend dat zowel burgers als bedrijven in grotere mate melding of aangifte doen
van traditionele vormen van criminaliteit dan van cybercrime (zie bijvoorbeeld CBS, 2015;
Domenie e.a., 2013; Home Office, 2013). Het dark number van cybercrime is dus relatief
hoog. De vraag die nu voorligt is hoe groot het dark number van cybercrime onder bedrijven
is en in hoeverre verschil bestaat met burgers. Dat slechts 12,8 procent van de ZZP’ers en 7,2
procent van de MKB bedrijven de politie inschakelt bij cybercrime duidt er al op dat het gros
van de cyberzaken niet bij de politie wordt gemeld. Het dark number van cybercrime hangt
echter ook af van de reactie van de politie op het moment dat een slachtoffer zich meldt.
Immers, als geen melding of aangifte wordt opgenomen, blijft cybercrime alsnog buiten de
geregistreerde criminaliteitscijfers. Om die reden is ook in kaart gebracht van hoeveel procent
van alle ondernemers die slachtoffer worden van cybercrime melding of aangifte is
opgenomen. 35,1 procent van de ZZP’ers (n=20) en 12,5 procent van de MKB bedrijven
(n=3) die contact opnam met de politie geeft aan dat er een melding is opgenomen. Dat
betekent dat van 4,5 procent van de ZZP’ers79 en 1 procent van de MKB bedrijven80 die
slachtoffer wordt van cybercrime een melding is opgenomen. 50 procent van de MKB
bedrijven (n=12) en 33,4 procent van de ZZP’ers (n=19) geeft aan dat de politie aangifte heeft
opgenomen (en al dan niet tot opsporing is overgegaan). Van 3,6 procent van de MKB

79

20 van de in totaal 447 ZZP’ers die slachtoffer zijn geworden van cybercrime maken daarvan melding. Dat
komt neer op 20/447*100=4,5% van alle ZZP’ers die slachtoffer zijn van cybercrime.
80
3 van de in totaal 335 MKB bedrijven die slachtoffer zijn geworden van cybercrime maken daarvan melding.
Dat komt neer op 3/335*100=0,9 procent van alle MKB bedrijven die slachtoffer zijn van cybercrime.

198

bedrijven81 en van 4,3 procent82 van de ZZP’ers die slachtoffer zijn van cybercrime en zich
melden bij de politie wordt dus aangifte opgenomen. De meld- en aangiftepercentages liggen
hoger onder burgers. Volgens het CBS (2015) meldt 13 procent van de burgers die slachtoffer
wordt van cybercrime dat en doet 7 procent van de burgerslachtoffers daadwerkelijk aangifte
(hetzij via internet, hetzij door middel van een ondertekend Proces Verbaal). Cybercrime
onder bedrijven blijft dus in nog grotere mate buiten het zichtveld van de politie dan
cybercrime onder burgers.

Politietevredenheid
45,6 procent van de ZZP’ers is (zeer) tevreden over de reactie van de politie. Een kleinere
groep (29,8%) is (zeer) ontevreden daarover. Het percentage ZZP’ers dat (zeer) tevreden is
over het politiecontact verschilt niet significant van het percentage (zeer) tevreden MKB
bedrijven. Wel lijken ZZP’ers minder tevreden over het laatste politiecontact dan burgers: het
CBS (2015) stelt dat 59 procent van de Nederlanders tevreden was over het laatste
politiecontact. Het percentage (zeer) tevreden burgers heeft echter niet specifiek betrekking
op cybercrime en is dus beperkt vergelijkbaar.

Figuur 5.32: Tevredenheid over het politiecontact (n=57 ZZP, 24 MKB)83
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81

12 van de in totaal 335 MKB bedrijven die slachtoffer zijn geworden van cybercrime doen daarvan aangifte.
Dat komt neer op 12/335*100=3,6% van alle MKB bedrijven die slachtoffer zijn geworden van cybercrime.
82
19 van de in totaal 447 ZZP’ers die slachtoffer zijn geworden van cybercrime doen daarvan aangifte. Dat komt
neer op 19/447*100=4,3% van alle ZZP’ers die slachtoffer zijn geworden van cybercrime.
83
Het percentage MKB bedrijven dat zich heeft uitgelaten over politietevredenheid telt niet op tot 100 procent,
omdat het MKB ook de mogelijkheid had om ‘weet niet’ als antwoord in te vullen. De twee respondenten die
daarvoor kozen zijn in figuur 5.32 beschouwing gelaten.
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Tevreden met de politie
Meneer Kuipers ontving een e-mail met het zogenoemde ‘KLPD virus’. In een nep email werd hij gewaarschuwd dat er illegaal gedownloade muziek of kinderporno op de
computer was aangetroffen. Er werd gesommeerd om binnen 24 uur een betaling te
doen. Vervolgens heeft meneer Kuipers telefonisch contact opgenomen met de politie.
De politie gaf aan bekend te zijn met het virus, wat hem vertrouwen gaf. Ondanks dat
meneer Kuipers geen gegevens hoefde door te geven en er geen melding of aangifte van
het incident is opgenomen, was hij tevreden met het handelen van de politie: ze gaven
het bruikbare advies om naar een computerwinkel te gaan om het virus zo te laten
verwijderen. Hij zou bij een eventueel volgend slachtofferschap weer contact opnemen.
met de politie.

Er bestaat een significant verband tussen de reactie van de politie en de politietevredenheid
van ZZP’ers (tabel 5.14).84 Vooral de ZZP’ers waarvan geen melding of aangifte is
opgenomen zijn ontevreden. De tevredenheid neemt toe als er een melding is opgenomen en
ZZP’ers zijn het meest tevreden als er aangifte is opgenomen (waarbij al dan niet is
overgegaan tot opsporing). Een soortgelijke bevinding werd ook al gedaan in het eerste
slachtofferonderzoek cybercrime onder burgers (Domenie e.a., 2013).

Tabel 5.14: Tevredenheid van ZZP’ers gerelateerd aan het politieoptreden (n=57)
Geen actie
Melding
Aangifte

(Zeer) tevreden
27,8
50,0
57,9

Neutraal
27,8
20,0
26,3

(Zeer) ontevreden
44,4
30,0
15,8

De door ZZP’ers aangedragen voornaamste verbeterpunten in het politieoptreden zijn de
terugkoppeling over een melding/aangifte, de zekerheid dat een zaak in behandeling wordt
genomen en de snelheid van werken (zie figuur 5.33).

84

Getoetst met Spearman’s Rho, p<0,05, r= -0.28, n=57.
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Figuur 5.33: In hoeverre kan volgens ZZP’ers de politiële aanpak/afhandeling van
cybercrime worden verbeterd? (n=57)85
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Niet alleen aan ZZP’ers, ook aan MKB bedrijven werd gevraagd in hoeverre de politiële
afhandeling van cybercrime kan worden verbeterd. De resultaten zijn echter beperkt
vergelijkbaar, omdat alleen de (zeer) ontevreden respondenten uit het MKB deze vraag kregen
voorgelegd, terwijl de vraag aan alle (ook de tevreden) ZZP’ers is gesteld. Desalniettemin
komen de voornaamste resultaten overeen: ook (ontevreden) MKB vinden het met name van
belang dat er wordt teruggekoppeld over wat er met een melding/aangifte is gedaan, dat de
aangedragen zaak in behandeling wordt genomen en dat de snelheid van werken van politie
en justitie wordt vergroot (zie figuur 4.16 op bladzijde 109).

Visie van ZZP’ers die geen contact opnemen met de politie
Afgerond neemt 13 procent (n=57) van de ZZP’ers die slachtoffer is van cybercrime contact
op met de politie. Dat betekent dat 87 procent (n=390) van die ZZP’ers geen contact heeft
opgenomen met de politie naar aanleiding van de laatst ondervonden cybercrime. Een groot
deel van de cyberproblematiek blijft daardoor buiten het zichtveld van politie en justitie. Aan
respondenten die de politie niet hebben ingeschakeld is gevraagd naar motieven voor het niet
leggen van politiecontact (figuur 5.34).

85

Percentages zijn een optelling van de antwoorden in zeer grote en in grote mate.
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Figuur 5.34: Redenen geen contact politie (n=390 ZZP, 311 MKB)
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Het gebrek aan schade is de belangrijkste overweging om de politie er buiten te houden
(46,4%). Eerder werd al geconstateerd dat slachtoffers die (met name financiële) schade
hebben ondervonden van cybercrime in grotere mate contact opnemen met de politie dan
slachtoffers zonder schade. Deze bevinding sluit daar op aan. Ook wordt slachtofferschap van
cybercrime soms als niet belangrijk genoeg ervaren om de politie voor in te schakelen
(26,9%) en blijkt (wederom) dat slachtoffers zelfredzaam zijn: zij lossen de ontstane
problemen zelf op (19,2%). Soortgelijke bevindingen komen naar voren in onderzoek naar
cybercrime onder burgers en bedrijven in Engeland (Hernandez-Castro e.a., 2013); McGuire
& Dowling, 2013). McGuire en Dowling (2013, p.7) vatten daarover samen: ‘Under-reporting
occurred because incidents were perceived as too trivial and/or were dealt with internally’.
Ondernemers hanteren bovendien een kosten-baten afweging (zie ook Demmer, 2014):
politiecontact kost meer moeite dan het oplevert, dus wordt het achterwege gelaten (12,1%).
Naast dergelijke overwegingen waaruit blijkt dat het inschakelen van de politie vanuit
het perspectief van slachtoffers niet nodig is, speelt ook het gebrek aan vertrouwen in de
kennis en kunde van de politie een rol. Bijna een op de vier ondernemers denkt dat de politie
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‘toch niets doet’ met een melding of aangifte (23,5%) en ongeveer een op de tien acht de
politie niet in staat om effectief op te treden tegen cybercrime (10,8%).
Er bestaat nagenoeg geen verschil tussen de redenen van het MKB en de redenen van
ZZP’ers om de politie niet in te schakelen. Dat politiecontact teveel moeite kost is
desalniettemin een overweging die het MKB in sterkere mate beïnvloedt dan ZZP’ers.
Ruim 16 procent geeft aan (ook) een andere reden te hebben voor het niet inschakelen van de
politie. Een analyse van de in het open antwoordveld beschreven redenen voor het uitblijven
van politiecontact leert dat ZZP’ers de al dan niet gekozen voorgeprogrammeerde antwoorden
toelichten. Er wordt bijvoorbeeld herhaaldelijk toegelicht dat de bank de problemen heeft
opgelost of er wordt beschreven waarom een respondent denkt dat de politie niet in staat zou
zijn om de dader te pakken, bijvoorbeeld omdat die zich in het buitenland bevindt. Daarnaast
worden ook enkele wezenlijk andere redenen genoemd om de politie niet in te schakelen.
Herhaaldelijk blijkt dat ZZP’ers er niet bij stilstaan en/of er niet van op de hoogte zijn dat en
hoe zij de politie in kunnen schakelen bij slachtofferschap van cybercrime. In box 5.16 is ter
illustratie een selectie van de open antwoorden opgenomen.

Box 5.16: Andere redenen om en toelichtingen over het niet inschakelen van de politie
-

“Mijn bank had alles al geregeld”

-

“Dit soort cybercrime is nauwelijks aan te pakken”

-

“Ik dacht dat de politie niks aan zoiets kon doen”

-

“Bewijs het maar eens”

-

“De politie KAN er vooral niets mee. Wellicht enkel voor statische informatie, maar dat is
jammer dan. Voor deze informatie zou men maar een SIMPELE website moeten maken.”

-

“Internationale fraudeur, lijkt mij geen zaak voor de lokale politie en onmogelijk voor de
wijkagent om even na te pluizen in China. De internationale verkoopsite is aangesproken
op de daden van de dader en zij hebben als internationaal bedrijf actie ondernomen.
Welke actie er eventueel in China lokaal is genomen is onbekend.”

-

“Had geen idee waar aangifte te doen”

-

“Is mij niet bekend dat je dat moet/kan melden bij de politie”

-

“Wist niet dat dat kon”

-

“Niet aan gedacht om het hacken van een website te melden”

-

“Niet bij stil gestaan”
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Een aanvullende analyse laat zien dat het uitblijven van politiecontact bovendien (deels)
afhangt van de cybercrimevorm waarvan de ZZP’er de laatste keer slachtoffer werd (zie tabel
5.15). Eerder al werd geconstateerd dat het inschakelen van de politie verband houdt met de
als gevolg van cybercrime geleden schade. Dat verband zien we hier opnieuw: de
voornaamste reden om geen contact op te nemen met de politie is het gebrek aan schade. Dat
geldt met name voor slachtoffers van malware en phishing. Het tegenovergestelde geldt voor
slachtoffers van e-fraude en DoS-aanvallen. Voor hen is het uitblijven van schade significant
minder vaak dan voor slachtoffers van andere cybercrimedelicten de voornaamste reden om
de politie buiten schot te houden. DoS-slachtoffers die de politie niet inschakelen, doen dat
met name omdat het ondervonden delict daarvoor niet belangrijk genoeg was. Ook speelt voor
deze groep slachtoffers een rol dat de problemen al zijn opgelost en politiecontact daardoor
onnodig is. Voor slachtoffers van skimmen geldt in significant grotere mate dan voor
slachtoffers van andere delicten dat het verzekeringstechnisch onnodig was om de politie in te
schakelen.

Tabel 5.15: Redenen geen contact politie
Actie

Geen schade
Niet zo belangrijk
Geen politiezaak
Politie doet er niets
mee
Politie niet toe in staat
Eerdere negatieve
ervaringen
Verzekeringstechnisch
onnodig
Is al opgelost
Represailles dader
Imagoschade
Kost teveel tijd/moeite
Weet niet
Anders

Totaal
(n=447)

Malware
(n=143)

Fraude Skimmen Phishing
(n=39) betaalpas
(n=36)
(n=39)
**15,4
41,0
**72,2
20,5
5,1
25,0
15,4
10,3
8,3
30,8
12,8
16,7

Hacken
(n=28)

DoS
(n=32)

46,4
26,9
13,3
21,0

**60,1
30,5
11,9
18,2

32,1
39,3
14,3
25,0

*28,1
*43,8
25,0
25,0

10,8
3,8

11,9
4,2

15,4
10,3

5,1
2,6

5,6
0,0

7,1
0,0

21,9
0,0

2,6

0,7

5,1

*10,386

0,0

0,0

3,1

19,2
1,0
0,5
12,1
2,1
14,3

18,2
0,0
0,0
14,0
2,1
**8,4

*5,1
0,0
0,0
7,7
5,1
28,2

*33,3
0,0
0,0
10,3
0,0
**35,9

*2,8
0,0
0,0
5,6
0,0
13,9

32,1
3,6
3,6
10,7
0,0
10,7

*34,3
0,0
0,0
9,4
0,0
15,6

Verschil met ‘alle andere slachtoffers dan deze categorie’ ** (p<0,01), * (p<0,05)

De meest genoemde factoren die er toe kunnen leiden dat bedrijven in de toekomst wel
contact opnemen met de politie (zie figuur 5.35) sluiten aan bij eerdere bevindingen.

86

Fisher’s exact toets.
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Figuur 5.35: Factoren die ertoe leiden dat slachtoffers wel contact opnemen met de politie
(n=390 ZZP, 311 MKB)
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Wederom wordt voornamelijk genoemd dat meer (financiële) schade zou leiden tot meer
politiecontact (46,2%). Ook de zekerheid dat het contact met de politie er toe leidt dat de
politie de aangedragen zaak in behandeling neemt (30,3%) en het verbeteren van de
terugkoppeling naar aanleiding van een melding of aangifte (21,5%) zijn relatief veel
genoemd. Verder speelt zelfredzaamheid wederom een rol: als een ZZP’er de ontstane
problemen niet zelf kan oplossen, dan vergroot dat de kans dat contact op wordt genomen met
de politie (25,6%). Het eerder al geconstateerde gebrek aan vertrouwen in de deskundigheid
van de politie, vertaalt zich hier naar de wens om de deskundigheid van de politie te vergroten
(18,2%). Daarnaast wenst ruim een op de tien slachtoffers zowel in preventieve (11,0%) als in
repressieve (11,3%) zin informatie en/of tips over het tegengaan van cybercrime. Tot slot stelt
ruim een op de tien respondenten dat niets hun bereidheid om de politie in te schakelen zou
verhogen (10,8%).

In een open antwoordveld konden respondenten andere factoren beschrijven die er toe leiden
dat zij in de toekomst wel contact op zouden nemen met de politie. De quotes van ZZP’ers
maken duidelijk dat het vergroten van de bereidheid om de politie in te schakelen afhangt van

205

uiteenlopende factoren. Een aantal aanvullingen komen herhaaldelijk terug. Verscheidene
respondenten proberen zelf in te schatten of de politie in staat is om actie te ondernemen tegen
de vermoedelijke dader(s). Als ZZP’ers vermoeden dat de politie daartoe in staat is, dan
zouden zij eerder contact opnemen. Ook geven diverse ZZP’ers aan dat zij er niet van op de
hoogte zijn voor welke delicten zij de politie kunnen inschakelen. Als ze hadden geweten dat
ze voor de ondervonden cybercrime de politie in hadden kunnen schakelen, dan hadden ze dat
in een aantal gevallen wel gedaan. Het besluit om de politie al dan niet in te schakelen heeft
tevens betrekking op de aard van het delict: cybercrimes die gericht worden gepleegd tegen
het individu leiden wel tot politiecontact, terwijl ongerichte aanvallen (virussen, malware)
daartoe minder snel aanleiding vormen. In box 5.17 zijn quotes opgenomen over deze
terugkerende factoren en een aantal andere overwegingen om de politie al dan niet in te
schakelen.

Box 5.17: Quotes over factoren die ertoe kunnen leiden dat de politie wel wordt ingeschakeld
-

“Als er daderindicatie aanwezig was, of een vermoeden dat het strafbare feit in
Nederland heeft plaatsgevonden.”

-

“Als de zaak duidelijk was geweest waar het vandaan kwam”

-

“Daderkennis”

-

“Dit is een internationale zaak waar de politie waarschijnlijk weinig aan kan doen. Enige
reden om officieel een aangifte te doen was als de verzekeraar dit zou vereisen of wanneer
vereist door in dit geval het bedrijf E-Bay.”

-

“Als ik zou weten wat strafbare feiten zijn en wat niet, en dat weet ik nu niet precies”

-

“Weten dat zo iets ook aangegeven kan worden”

-

“Wist niet dat we aangifte konden doen”

-

“Door ergens te lezen dat phishing ook aangegeven zou kunnen worden bij de politie?”

-

“Als er een gerichte aanval zou zijn, of vermoeden van opzet. Bij het infecteren door
virussen e.d. is geen gerichte opzet.”

-

“Als het bedreigend wordt”

-

“Als het gaat om moedwillige of politieke vernieling, of diefstal of persoonlijke
intimidatie”

-

“Als de politie hiervoor voldoende mankracht zou hebben, is nu niet zo”

-

“Als ik zeker wist dat er ook iets mee gebeurt en dat het mij niet te veel tijd kost. Voor een
zzp’er is elk uur dat je aan andere activiteiten besteedt, een uur dat je geen geld verdient.
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Dan is een kosten-baten afweging snel gemaakt en die slaat meestal door in geen actie
ondernemen.”
-

“Als ik precies zou kunnen verwoorden wat er precies is misgegaan dan zou ik dat
absoluut communiceren met de politie. Maar vaak begrijp ik zelf niet exact wat er
gebeurd is maar weet ik slechts de gevolgen ervan.”

Het inschakelen van belangenorganisaties
Naast vragen over het politiecontact, zijn ook vragen gesteld over contact met
belangenorganisaties. 5,6 procent (n=25) van de ZZP’ers die slachtoffer zijn geweest van
cybercrime nam naar aanleiding van het laatste incident contact op met een
belangenvertegenwoordiger (zie tabel 5.11). Er is gevraagd met welke belangenorganisatie(s)
ZZP’ers contact opnemen (zie figuur 5.36).
Belangenorganisaties worden niet of nauwelijks geinformeerd over cybercrime.
ZZP’ers die toch contact opnemen, doen dat voornamelijk met de fraudehelpdesk (2%, n=9)
en de KvK (1,8%, n=8). Zes ZZP’ers die een belangenorganisatie inschakelen, nemen contact
op met de bank (1,3%). Vier namen contact op met het Meldpunt Identiteitsfraude en/of het
Steunpunt Acquisitiefraude (0.9%). Stichting ZZP Nederland en/of andere regionale
belangenorganisaties zijn door één respondent benaderd als gevolg van cybercrime (0.2%).
Respondenten is de mogelijkheid geboden om ook andere belangenorganisaties aan te dragen
in een open antwoordveld. Daaruit blijkt dat ook contact op is genomen met ANBOS (een
brancheorganisatie voor schoonheids-verzorging) en een webwinkel.
Figuur 5.36: Contact ZZP’ers met belangenorganisaties (n=447)
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De voornaamste redenen om contact op te nemen met een belangenorganisatie zijn om
informatie en advies in te winnen, omdat het slachtoffer daarmee de kans dat de dader wordt
gepakt wil verhogen en/of omdat het slachtoffer het ziet als plicht om de belangenorganisatie
te informeren.

Fraude.nl
Naast de aangifte bij de politie, heeft mevrouw Alberts melding gemaakt van de
acquisitiefraude bij fraude.nl, om te zorgen voor een stukje ‘kracht’: “De medewerkers
bij fraude.nl geven aan dat ze er mee aan de slag gaan en daardoor geef je het zelf een
beetje uit handen”. Fraude.nl had meerdere meldingen ontvangen van het bedrijf dat
deze facturen verstuurde en ze lieten haar weten dat ze nog steeds bezig waren met de
zaak. Het handelen van fraude.nl voldeed aan de verwachtingen van mevrouw Alberts. In
de toekomst zou ze weer melding maken.

Resume
Slachtoffers van cybercrime zijn naar eigen zeggen zelfredzaam: zowel ZZP’ers als MKB
bedrijven proberen de als gevolg van cybercrime ontstane problemen voornamelijk zelf op te
lossen en/of maatregelen te treffen om toekomstig slachtofferschap te voorkomen. Verder
bestaat verschil tussen de reacties van slachtoffers van cybercrime in enge zin, zoals hacken
en malware, en slachtoffers van e-fraude (cybercrime in ruime zin). Slachtoffers van
cybercrime in enge zin zijn in grotere mate zelfredzaam, terwijl e-fraudeslachtoffers vaker
andere partijen inschakelen om cybercrime te bestrijden.
ZZP’ers nemen in significant grotere mate contact op met de politie dan MKB
bedrijven. 12,8 procent van de ZZP’ers (versus 7% MKB) schakelt de politie in naar
aanleiding van het laatst ondervonden cyberincident. Slachtoffers die schade hebben geleden
als gevolg van de cybercrime doen dat in grotere mate dan slachtoffers die geen schade leden.
Met name financiële schade, waar vooral e-fraudeslachtoffers mee te maken krijgen, vergroot
de mate waarin ZZP’ers de politie inschakelen.
De belangrijkste reden om contact op te nemen met de politie is om melding of
aangifte te doen. ZZP’ers geven, met name vanwege het gemak en de tijdsbesparing, daarbij
de voorkeur aan digitaal politiecontact. In ruim een derde van de keren dat een ZZP’er zich
vanwege een cybercirme tot de politie wendt, neemt de politie een melding op en ruim een op
de vijf politiecontacten leidt tot een aangifte. Het doen van melding of aangifte betekent niet
altijd dat de politie overgaat tot opsporing. Volgens 12 procent van de ZZP’ers is de politie na
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aangifte tot opsporing is overgegaan. De meld- en aangiftepercentages zijn, omgerekend naar
het totaal aantal slachtoffers, hoger bij burgers. Het dark number van cybercrime is,
vergeleken met het dark number van offline delicten, sowieso al relatief hoog, maar nu blijkt
dus dat cybercrime bij ondernemers in nog grotere mate buiten de geregistreerde criminaliteit
blijft.
De groep ZZP’ers die tevreden is over de reactie van de politie is groter dan de groep
ZZP’ers die ontevreden is. Bovendien zijn ZZP’ers in grotere mate dan MKB bedrijven
tevreden over het politiecontact. Die tevredenheid hangt samen met de reactie van de politie:
het komt de tevredenheid van ZZP’ers ten goede als er een melding is opgenomen en ZZP’ers
zijn het meest tevreden als er aangifte is opgenomen (waarbij al dan niet is overgegaan tot
opsporing). ZZP’ers en het MKB identificeren vergelijkbare verbeterpunten in het optreden
van de politie: de terugkoppeling over een melding/aangifte, de zekerheid dat een zaak in
behandeling wordt genomen en de snelheid van werken kunnen worden verbeterd.
Aangezien slechts 13 procent van de ZZP’ers de politie inschakelt, blijft de
cybercrimeproblematiek grotendeels buiten het zicht van het opsporingsapparaat. Redenen om
de politie niet in te schakelen zijn het gebrek aan schade, het feit dat het delict niet erg genoeg
was en dat slachtoffers de door cybercrime ontstane problemen zelf op kunnen lossen. Die
bevinding is niet nieuw: eerder onderzoek heeft geleid tot soortgelijke resultaten (HernandezCastro, e.a., 2013; McGuire & Downing, 2013). De kans op politiecontact neemt volgens
ZZP’ers toe naarmate de (financiële) schade toeneemt (46,2%), zij de garantie krijgen dat hun
zaak in behandeling wordt genomen (30,3%), zij de ontstane problemen niet zelf op kunnen
lossen (25,6%), het doen van aangifte gemakkelijker wordt (24,1%) en/of wanneer de
terugkoppeling naar aanleiding van een melding of aangifte wordt verbeterd (21,5%).
5,6 procent van de ZZP’ers neemt contact op met (een) belangenorganisatie(s). Met
name de fraudehelpdesk en de KvK worden ingeschakeld. Redenen om belangenorganisaties
in te schakelen zijn: om informatie en advies in te winnen, om de kans dat de dader wordt
gepakt te verhogen en/of omdat het slachtoffer het ziet als plicht om de belangenorganisatie te
informeren.

5.3.6 Voorgenomen aangiftegedrag
Een groot deel van de cybercrimeproblematiek bij ondernemers blijft buiten het zicht van
politie en justitie. Immers, als ondernemers slachtoffer worden dan nemen zij daarover
meestal geen contact op met de politie (zie paragraaf 5.3.5). Zelfredzaamheid – ondernemers
lossen hun problemen zelf op – en een gebrek aan schade/gevolgen zijn daar vooral debet aan.
209

Ook wijzen ondernemers op politie-specifieke problemen, zoals een gebrek aan vertrouwen in
de cybercrime-deskundigheid van het opsporingsapparaat, die hen ervan weerhouden om in
de huidige situatie contact op te nemen met de politie. Desalniettemin stelt een meerderheid
van de geënquêteerde ondernemers, zowel ZZP’ers als het MKB, dat zij bij toekomstig
slachtofferschap van cybercrime aangifte zouden doen (zie figuur 5.37). Er bestaat dus een
verschil tussen voorgenomen en werkelijk aangiftegedrag: de meerderheid van de
ondernemers zegt aangifte te zullen doen, maar als zij daadwerkelijk worden geconfronteerd
met cybercrime dan blijft het politiecontact vaak uit. Deze forse discrepantie tussen
aangekondigd en werkelijk aangiftegedrag maakt duidelijk dat de politie geen beleid moet
maken op basis van wat burgers zeggen te gaan doen mochten zij slachtoffer worden.

Figuur 5.37: Voorgenomen aangiftegedrag (n=1.622 ZZP, 1.203 MKB)*
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Een aanvullende analyse laat zien dat een verschil bestaat tussen het voorgenomen
aangiftegedrag van ZZP’ers die slachtoffer zijn geworden van cybercrime en ZZP’ers die
daarvan geen slachtoffer waren. 76,2 procent van de ZZP’ers die geen slachtoffer zijn
geworden zou bij toekomstig slachtofferschap van cybercrime aangifte doen. ZZP’ers die
slachtoffer zijn geworden van cybercrime zijn significant minder geneigd om in de toekomst
aangifte te doen: 29,4 procent zegt dat te zullen doen. Er bestaat overigens geen verschil
tussen de mate waarin slachtoffers die in het verleden wel en slachtoffers die in het verleden
geen contact hebben gehad met de politie in de toekomst van plan zijn om aangifte te doen.
Verder kan niet statistisch worden aangetoond dat politie(on)tevredenheid over een eerder
incident de toekomstige aangiftebereidheid van ZZP’ers beïnvloedt. Er zijn namelijk maar 57
210

slachtoffers die hebben aangegeven in hoeverre zij tevreden zijn over eerder politieoptreden.
Als daarbinnen een vergelijking moet worden gemaakt tussen slachtoffers die in de toekomst
niet en slachtoffers die in de toekomst wel voornemens zijn om aangifte te doen, leidt dat tot
statistisch onbetrouwbare uitkomsten. Hoewel eerder slachtofferschap dus bepalend lijkt voor
de mate waarin ZZP’ers de politie in de toekomst inschakelen, geldt dat niet (aantoonbaar)
voor eerdere ervaringen met de politie. Mogelijk dat ZZP’ers die slachtoffer waren van
cybercrime hebben gemerkt dat ze dat zelf kunnen oplossen, waardoor ze minder snel zeggen
in de toekomst naar de politie te stappen. Een aanvullende analyse wijst echter uit dat ook
aangetoonde zelfredzaamheid niet significant van invloed is op het voornemen om de politie
bij toekomstig slachtofferschap in te schakelen. Vervolgonderzoek moet dus meer zicht
bieden op de oorzaken van de terughoudendheid van slachtoffers om de politie in te schakelen
bij toekomstig slachtofferschap.

Naast de vraag of ondernemers in de toekomst aangifte zouden doen van cybercrime, is ook
gevraagd naar de geprefereerde kanaalkeuze om in de toekomst aangifte te doen (zie figuur
5.38). ZZP’ers geven de voorkeur aan een digitale aangiftemogelijkheid (via internet)
(49,1%). Daarna geniet een persoonlijke aangifte op het politiebureau de voorkeur (25,6%).
Minder dan een vierde (18,1%) zou het liefst telefonisch aangifte doen en 7,1 procent hecht
het meeste waarde aan politiecontact op locatie. ZZP’ers die slachtoffer werden van
cybercrime en de politie inschakelden, deden dat volgens de geprefereerde wijze: zij traden
het vaakst digitaal met de politie in contact, gevolgd door contact op het politiebureau,
telefonische communicatie en een locatiegebonden politiebezoek (zie figuur 5.30).
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Figuur 5.38: Voorkeur aangiftevorm bij toekomstig slachtofferschap (n=1.622 ZZP, 1.203
MKB)**
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De in de toekomst geprefereerde aangiftevorm van ZZP’ers verschilt van het door het MKB
geprefereerde aangiftekanaal: beide ondernemersgroepen geven weliswaar de voorkeur aan
digitaal politiecontact, maar ZZP’ers doen daarna het liefst aangifte op het politiebureau,
terwijl het MKB na internetaangifte de voorkeur geeft aan telefonisch politiecontact. Wellicht
dat het gemak en/of de tijdsbesparing die telefonisch politiecontact oplevert voor MKB
bedrijven een sterkere rol speelt dan voor ZZP’ers. Dat hebben we echter niet statistisch vast
kunnen stellen, omdat aan ZZP’ers niet is gevraagd waarom zij in de toekomst de voorkeur
geven aan een specifiek aangiftekanaal. Overigens moeten we rekening houden met de
eerdere bevinding dat er een discrepantie is te verwachten tussen voorgenomen en werkelijk
gedrag.

Resume
Net als bij het MKB, bestaat ook bij ZZP’ers een verschil tussen getoond en voorgenomen
aangiftegedrag: Meer dan 60 procent van de ZZP’ers zegt in de toekomst aangifte te zullen
doen van cybercrime, terwijl niet meer dan 13 procent van de slachtoffers dat momenteel
daadwerkelijk doet. Zowel ZZP’ers als MKB bedrijven zeggen dat zij in de toekomst de
voorkeur geven aan een digitaal platform om de politie in te schakelen. In tegenstelling tot
MKB bedrijven, die voornamelijk met de politie in contact treden door een bezoek aan het
politiebureau, geven ZZP’ers aan dat zij de politie – zoals de voorkeur geniet – via internet
inschakelen.
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5.4 Rol publieke en private partijen in de aanpak van cybercrime

In deze paragraaf wordt inzicht geboden in de rol die ZZP’ers toekennen aan zowel publieke
als private partijen bij de aanpak van cybercrime. Ten eerste wordt beschreven wie volgens
ZZP’ers verantwoordelijk is voor de veiligheid op internet. Vervolgens wordt ingegaan op de
vraag in hoeverre ZZP’ers vertrouwen hebben in de politie op het gebied van
cybercrimebestrijding. In de derde deelparagraaf wordt inzicht gegeven in de bekendheid van
ZZP’ers met overheidsmaatregelen tegen cybercrime en of zij hier gebruik van maken.
Aansluitend worden de motieven beschreven van ZZP’ers om wel of niet gebruik te maken
van deze ondersteunende overheidsmaatregelen. Tot slot wordt ingegaan op de bereidheid van
ZZP’ers om de politie te helpen in de bestrijding van cybercrime.

5.4.1 Verantwoordelijkheid voor online veiligheid
Aan ZZP’ers is gevraagd wie zij verantwoordelijk achten voor de veiligheid op internet. In
figuur 5.39 worden de resultaten weergegeven. Net als MKB bedrijven leggen ZZP’ers de
verantwoordelijkheid in grote mate bij zichzelf: maar liefst 89,7 procent vindt dat zij zelf
verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid op internet. Ook uit onderzoek naar cybercrime
onder burgers blijkt dat 85,1 procent bereid is zijn of haar eigen veiligheid op internet te
waarborgen (Domenie e.a., 2013). Hetzelfde beeld komt naar voren in de diepte interviews.

Eigen verantwoordelijkheid
Meneer van Houten denkt dat het een taak is van de ondernemer zelf om veilig online te
zijn. Voor de ZZP’er is, net als voor de consument, veel informatie te vinden op het web
over veilig internetten. De ondernemer moet zich goed inlezen in online gevaren en
keurmerken hanteren. Banken beschikken over een stappenplan om veilig te bankieren,
wat ondernemers ter harte moeten nemen. Ook de overheid besteedt aandacht aan
cybercrime. Kortom: er is genoeg beschikbaar, maar eigen verantwoordelijkheden en
alertheid zijn volgens meneer van Houten doorslaggevend.
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Figuur 5.39: Verantwoordelijkheid voor de veiligheid op internet (n=1.622 ZZP, 1.203
MKB)87
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90,5 procent van de ZZP’ers vindt dat (ook) banken/financiële instellingen verantwoordelijk
zijn voor de veiligheid op internet. Deze bevinding komt wederom overeen met de mening
van burgers (Domenie e.a., 2013). MKB bedrijven zijn het hier echter in mindere mate mee
eens (81,7%). Verder worden Internet Service Providers (87,6%) en fabrikanten van
(beveiligings)software (85,3%) in (zeer) grote mate gezien als verantwoordelijke partijen.
Opnieuw zijn het de MKB bedrijven die minder vaak bij deze partijen de
verantwoordelijkheid leggen.
Meer dan drie kwart van de ZZP’ers legt de verantwoordelijk voor de veiligheid op
internet bij de landelijke overheid (75,2%). Bijna twee derde van het MKB is het hier mee
eens (65,1%), dit is echter minder vaak dan ZZP’ers. Geconcludeerd kan worden dat ZZP’ers
meer dan het MKB de (mede)verantwoordelijkheid leggen bij andere partijen.
De politie wordt door ZZP’ers, net als door het MKB, op de laatste plaats
verantwoordelijk geacht voor de veiligheid op internet. Ook hier is een parallel met de
mening van burgers: burgers vinden, met slechts 29,0 procent, dat de politie de laatst
verantwoordelijke voor de veiligheid op internet is (Domenie e.a., 2013).

87

Percentage respondenten dat het (helemaal) eens is met de gestelde vragen.
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Verantwoordelijkheid politie
Meneer van der Kooi vindt niet dat de politie verantwoordelijk is voor de veiligheid op
internet. Hij vindt dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Dat je je bewust moet zijn
van de risico’s en na moet denken bij wat je doet. Hij denkt wel dat de politie er mee
bezig is en vindt het voorkomen en bestrijden van cybercrime wel een taak van de politie.

Concluderend zijn zowel burgers, als ZZP’ers en MKB bedrijven van mening dat de
bestrijding van cybercrime niet door alleen de politie moet worden opgepakt. Het algehele
beeld is dat het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien van meerdere
partijen, de betrokkenen zelf voorop. Die bevinding sluit aan bij het Nederlandse
overheidsbeleid en resultaten uit eerder onderzoek. Daarin wordt gesteld dat veiligheid in het
cyberdomein een gedeelde verantwoordelijkheid is (Intomart GfK, 2013; Regeerakkoord,
2012). Dezelfde opvatting over gedeelde verantwoordelijkheid blijkt uit de diepte interviews
met ZZP’ers. Zo zegt een geïnterviewde dat, hoewel de grootste verantwoordelijkheid bij de
gebruiker

zelf

ligt,

overheidsinstellingen

en

banken

bewustwording:

“Als

je

in

gevaarlijk

gaat

zwemmen

verantwoordelijk
zwemwater,

zijn
ondanks

voor
de

waarschuwingsborden, kun je niet van de overheid verwachten dat ze het hele strand
afsluiten”.
5.4.2 Vertrouwen in de politie op het gebied van cybercrimebestrijding
Aan alle ZZP’ers is gevraagd in hoeverre zij vertrouwen hebben in de politie. Als eerste is de
vraag gesteld hoeveel vertrouwen ze hebben in de politie voor wat betreft de bestrijding van
criminaliteit in het algemeen (figuur 5.40).
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Figuur 5.40: Vertrouwen in de politie: algemeen (n=1.622 ZZP, 1.203 MKB)
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Bijna een derde van de ZZP’ers heeft (heel) veel vertrouwen in de politie inzake de
bestrijding van criminaliteit in het algemeen (32,7%). De grootste groep heeft niet veel, maar
ook niet weinig vertrouwen in de politie. De percentages wijken niet af van het MKB: ook het
merendeel van de MKB bedrijven heeft niet veel en niet weinig vertrouwen in de politie
(50,6%).

Vervolgens is gevraagd naar het vertrouwen dat ZZP’ers hebben in de politie voor wat betreft
het bestrijden van cybercrime (zie figuur 5.41). Uit de resultaten blijkt dat ZZP’ers minder
vertrouwen hebben in het vermogen van de politie om cybercrime te bestrijden in vergelijking
met de bestrijding van criminaliteit in het algemeen: 20,7 procent (vs. 32,7%) heeft (heel)
veel vertrouwen in de cybercrimebestrijding. Meer dan de helft heeft niet veel, maar ook niet
weinig vertrouwen in de politie (54,0%) en een kwart heeft (heel) weinig tot geen vertrouwen
in de kwaliteiten van de politie om cybercrime te tackelen (25,3%). Wederom wijken de
percentages van het MKB niet af van de gegeven antwoorden door ZZP’ers.
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Figuur 5.41: Vertrouwen in de politie: cybercrime (n=1.622 ZZP, 1.203 MKB)
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Vertrouwen in politie
Mevrouw Thiemen zegt geen vertrouwen te hebben in de politie met betrekking tot
cybercrime. Ondanks dat ze een speciaal team hebben, kijken ze naar het grote geheel en
daarom denkt ze dat ze geen moeite doen voor kleine bedragen. Voor haar was 2.300
euro echter een groot bedrag en had ze graag gezien dat de dader was gepakt. Toch zou
ze in het vervolg wel melding maken bij de politie. Dit om informatie te verstrekken, in de
hoop dat ze er wel iets aan doen bij meerdere meldingen.

Om beter inzicht te krijgen in het vertrouwen van ZZP’ers in de politie, zijn aansluitend twee
stellingen aan hen voorgelegd: ‘Als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je
te helpen’ (stelling 1, figuur 5.42) en ‘Als het er echt om gaat dan is de politie er voor je’
(stelling 2, figuur 5.43) (Van Dijk, 2007). Respectievelijk 55,4 en 56,6 procent van de
ZZP’ers is het (helemaal) eens met de twee stellingen. De gegeven antwoorden door het MKB
wijken niet af van de ZZP’ers: ook meer dan de helft van het MKB is het met de stellingen
(helemaal) eens.
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Figuur 5.42: Vertrouwen in de politie: Stelling 1 (Van Dijk, 2007) (n=1.622 ZZP, 1.203
MKB)
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Figuur 5.43: Vertrouwen in de politie: Stelling 2 (Van Dijk, 2007) (n=1.622 ZZP, 1.203
MKB)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

47,345,6
36,5
34,2

ZZP
MKB
9,2 9,4

6,9 6,7
2,5 1,8

Helemaal
mee eens

Mee eens

Neutraal Mee oneens Helemaal
mee oneens

5.4.3 Overheidsmaatregelen tegen cybercrime
De overheid heeft verschillende initiatieven ingezet in de strijd tegen cybercrime. Aan
ZZP’ers is gevraagd welke van deze initiatieven zij kennen en zo ja, of zij hiervan gebruik
maken. In figuur 5.44 worden de resultaten gestapeld weergegeven. Het totaalpercentage dat
bij iedere staaf wordt vermeld, geeft weer hoeveel procent van de ZZP’ers bekend is met én
gebruik maakt van een bepaald initiatief. Zo kent 27,4 procent van de ZZP’ers het Landelijk
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Meldpunt Internetoplichting (LMIO), maar maakt slechts 1,8 procent van hen er daadwerkelijk gebruik van (n=30). 71,6 procent is niet bekend met het LMIO.

Figuur 5.44: Bekend met en gebruik maken van overheidsinitiatieven door ZZP’ers (n=1.622)
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De ZZP’ers in dit onderzoek kennen weinig overheidsmaatregelen tegen cybercrime. Slechts
42,4 procent kent één of meer van de initiatieven die in de vragenlijst zijn opgenomen. Nog
minder ZZP’ers zijn bekend met een overheidsinitiatief en hebben er ook gebruik van
gemaakt: niet meer dan 7,3 procent kent én heeft gebruik gemaakt van één of meer van de
maatregelen. Dit kan verklaard worden doordat het niet nodig was om een overheidsinitiatief
te gebruiken: van de ZZP’ers die géén gebruik hebben gemaakt van een initiatief, is 72,7
procent geen slachtoffer geworden van cybercrime in het afgelopen jaar. Verderop wordt
inzicht gegeven in de motieven waarom een respondent al dan niet gebruik maakt van een
overheidsinitiatief.

Bijna een kwart van de ZZP’ers kent, na het LMIO met 27,4 procent, het Centraal Meld- en
Informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) (23,6%). Een fractie hiervan heeft er ook
gebruik van gemaakt (n=4). Digibewust en de Waarschuwingsdienst zijn inmiddels
verdergegaan als de website www.veiliginternetten.nl. De websites zijn respectievelijk bij
15,0 en 10,6 procent bekend. Van de Waarschuwingsdienst is door 3,1 procent gebruik
gemaakt: van alle overheidsinitiatieven de grootste groep.
In verhouding is men minder bekend met hoeveiligisuwzaak.nl (8,0%), het Digitaal
Bedrijvenloket Cybercrime (7,6%) en de veilig ondernemen website over cybercrime van het
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Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) (5,9%); overheidsinitiatieven die
specifiek gericht zijn op bedrijven en hun online veiligheid. Het minst bekend zijn ZZP’ers
met de Hulpknop Cybercrime (3,6%).
Motieven om al dan niet gebruik te maken van overheidsmaatregelen (diepte interviews)
Ook de geïnterviewde ZZP’ers zijn amper op de hoogte van overheidsinitiatieven tegen
cybercrime en weten niet waar ze moeten zijn voor kennis over het tegengaan van
cybercriminaliteit. Wel is een aantal bekend met reclamecampagnes, zoals ‘Hang op, klik
weg, bel uw bank’; campagnes die niet specifiek op ondernemers zijn gericht: “Leuk voor
ouderen, maar voor de rest hebben dit soort campagnes weinig nut voor ZZP’ers”, aldus een
geïnterviewde.
Van de ZZP’ers die bekend zijn met overheidsinitiatieven maar er geen gebruik van
maken, zegt een aantal dit na te laten omdat zij zelf over voldoende kennis beschikken om
cybercrime te tackelen, bijvoorbeeld omdat ze vanuit hun beroep ICT’er zijn. Anderen
noemen dat bescherming tegen cybercrime uit henzelf moet komen en niet vanuit de overheid:
“Wat je hoort te gebruiken is je gezonde verstand”.
De geïnterviewden vinden dat ze meer ondersteund kunnen worden in het voorkomen
en bestrijden van cybercrime. Vooral de ondersteuning vanuit de branche wordt minimaal
genoemd: “Bij het starten van mijn eigen onderneming ben ik bij verscheidende
bijeenkomsten geweest, maar daar is nooit een woord gerept over cybercrime.” Een andere
respondent beaamt dit: “De voorlichting in de branche en vanuit de vakbond is heel slecht.
Het begint met het starten van een bedrijf en er is niet of nauwelijks voorlichting. Men krijgt
een KvK-nummer en je moet je maar redden. Bij het opstarten van mijn bedrijfje heb ik zelf
een plan getrokken en van de Kamer van Koophandel wel coaching gehad, maar op het
gebied van cybercrime kreeg ik geen informatie.”
De overheid wordt door de respondenten aangespoord om vooral ondernemers te
informeren en/of een centraal punt te bieden voor bedrijven met informatie wat zij kunnen
doen tegen cybercrime. Laatstgenoemde bij voorkeur met aangepaste kennis per branche.
Misschien kan de overheid zelfs een dienst aanbieden waarbij men naar het bedrijf toekomt
om te kijken wat er veranderd kan worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan verdient een
online workshop aanbeveling: “Niet te langdradig, maar kort maar krachtig”. Ten slotte wordt
aanbevolen meer reclamespotjes te maken gericht op preventie.
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5.4.4 Bereidheid medewerking ZZP bij cybercrimebestrijding
Afsluitend is met betrekking tot de rol van publieke en private partijen in de aanpak van
cybercrime aan de respondenten de volgende vraag gesteld: ‘Bent u bereid de politie als
politievrijwilliger te helpen bij de bestrijding van cybercrime?’. In figuur 5.45 is weergegeven
welke antwoorden door ZZP’ers werden gegeven.

Figuur 5.45: Bereidheid te helpen als politievrijwilliger (n=1.622)
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Meer dan de helft van de ZZP’ers zegt niet bereid te zijn de politie te helpen in de strijd tegen
cybercrime (51,6%). Een derde twijfelt en 15,0 procent zegt bereid te zijn hulp te bieden. Dat
lijkt een kleine minderheid, maar zelfs als maar een tiende van die 15,0 procent de daad bij
het woord zou voegen (vgl. paragraaf 5.3.6), dan nog zou de hier gepresenteerde steekproef
van 1.622 ZZP’ers zo’n 24 vrijwilligers opleveren. Bij deze vraag was het mogelijk een
toelichting te geven op het gegeven antwoord. Er zijn in totaal 409 toelichtingen gegeven.
Deze toelichtingen zijn zo veel mogelijk geclusterd: 343 toelichtingen zijn verwerkt in figuur
5.46.
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Figuur 5.46: Toelichting op hulp als politievrijwilliger (n=343)
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8,6 procent van de ZZP’ers is bereid de politie te helpen bij de signalering van cybercrime,
door aangifte te doen of te melden wanneer ze te maken krijgen met cybercrime. Zo zeggen
twee respondenten: “Een eenvoudig meldpunt waar je foute mail naar kunt sturen en melding
kan maken van andere zaken, dit zou erg wenselijk zijn” en “Ik zou graag al mijn phishing emails willen doorsturen naar een landelijk onderzoeksteam, zodat zij deze mails kunnen
bundelen, en dader(s) kunnen ontmaskeren”.
Een deel van de respondenten zou wel willen helpen, maar heeft geen idee hoe (4,5%)
of laat dit afhangen van hoeveel tijd/energie hen dit gaat kosten (2,2%). 36 ZZP’ers zouden
bereid zijn te helpen door mee te doen aan onderzoek (1,5%). Verder zijn er ZZP’ers die hun
expertise zouden willen inzetten als hulp aan de politie: als ICT’er (1,2%) of vanuit een
andere expertise (1,3%). Een respondent licht toe: “Als ICT expert wil ik graag mijn kennis
en tijd inzetten als dat kan bijdragen aan het verminderen van cybercrime. Ik denk dat de
politie veel meer gebruik zou moeten maken van een zo groot mogelijke groep vrijwilligers
en experts die werkzaam zijn in de ICT. Ik zou direct willen helpen als men het vroeg”.
Ten slotte zijn er 15 ZZP’ers (0,9%) die zouden willen helpen door ervaringen te delen
en zo te voorkomen dat anderen slachtoffer worden: “Bijvoorbeeld in een (klankbord)panel
deelnemen, zoals bijvoorbeeld diverse kranten dat ook doen”. Een van de respondenten zegt
hierover: “Ik denk dat bestrijding van cybercrime iets is wat we samen moeten doen met alle
betrokken partijen, dus daarom wil ik graag helpen”. Enkele andere citaten zijn opgenomen in
box 5.18.
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Box 5.18: Quotes van ZZP’ers over eventuele bereidheid te helpen als politievrijwilliger
-

“Af en toe een enquête invullen, vragen beantwoorden of laten zien wat ik zelf doe aan
beveiliging. In ruil voor goede tips, natuurlijk.”

-

“Door het melden van onbetrouwbare websites en overgenomen accounts bij LinkedIn,
Facebook of Twitter. Maar ik weet niet precies welke informatie de Politie nodig heeft.”

-

“Door bijvoorbeeld als lokaas te dienen voor het achterhalen van een 'phishing'
aanvaller.”

-

“Maakt mij niet uit waarin ik ze kan bijstaan. Vind het een goed initiatief dat er aandacht
aan wordt besteed.”

-

“Ik ben geen digibeet en zit dagelijks veel op internet en als ik iets tegen zou komen waar
ik van denk dat dit niet door de beugel kan zal ik dit heel snel melden. Alleen tsja waar en
bij wie vind ik de echte cyberpolitie?”

Resume
ZZP’ers leggen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid online bij meerdere partijen. Het
wordt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid gezien van partijen als banken, Internet
Service Providers en fabrikanten van (beveiligings)software. Vooral ook leggen ZZP’ers de
verantwoordelijkheid bij zichzelf. De politie acht men in mindere mate verantwoordelijk.
Hoewel de overheid investeert in meerdere overheidsmaatregelen die ZZP’ers kunnen
helpen bij cybercrime, kent nog niet de helft één of meer van de meest bekende initiatieven.
Nog minder heeft van de initiatieven gebruik gemaakt. Zelfs de overheidsinitiatieven die
specifiek gericht zijn op bedrijven zijn bij ZZP’ers amper bekend.
Niet alle ZZP’ers hebben evenveel vertrouwen in de politie wat betreft de bestrijding
van cybercrime. Het merendeel twijfelt. Een deel heeft zelfs (heel) weinig tot geen
vertrouwen in de kwaliteiten van de politie om cybercrime te bestrijden. Desondanks is een
aanmerkelijk grotere groep van mening dat als het er echt om gaat, de politie het uiterste zal
doen om hen te helpen.
Meer dan de helft van de ZZP’ers is niet bereid de politie te helpen in haar strijd tegen
cybercrime. Mogelijk is dit niet alleen uit onwil. Een deel zou wel willen helpen, maar weet
niet hoe. Ook is er geen zicht op waar de politie hulp bij zou willen hebben. Tegelijk zegt
15,0 procent de politie wel te willen helpen. Als een tiende van hen de daad bij het woord zou
voegen (vgl. paragraaf 5.3.6), dan herbergt de hier gepresenteerde steekproef zo’n 24
vrijwilligers.
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6. Conclusies en slotoverwegingen
Deze rapportage biedt inzicht in cybercrime bij het MKB en ZZP’ers in Nederland. In dit
concluderende hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vijf hoofdvragen die in de
rapportage centraal staan:
1. Welke activiteiten ondernemen bedrijven in cyberspace?
2. Welke beschermende maatregelen nemen bedrijven tegen cybercrime?
3. Wat is de aard en omvang van slachtofferschap van cybercrime onder bedrijven en welke
acties ondernemen bedrijven die slachtoffer zijn geworden van cybercrime?
4. Welke factoren hangen samen met slachtofferschap onder bedrijven?
5. Welke rol kennen bedrijven publieke en private partijen toe in de aanpak van cybercrime?

Het hoofdstuk sluit af met een aantal aan de onderzoeksresultaten ontleende overwegingen die
bij kunnen dragen aan (politie)beleid over de bestrijding van cybercrime.

Online activiteiten
Ondernemers manifesteren zich als actieve internetters. E-mailen, gericht informatie zoeken
en

internetbankieren

zijn

de

meest

verrichte

online

activiteiten.

Bedrijfsmatige

internetactiviteiten, zoals het online plaatsen en verwerken van bestellingen, worden vaker
door het MKB dan door ZZP’ers verricht. Chatten, bijvoorbeeld via Whatsapp, is populairder
onder ZZP’ers. De verwevenheid van privé en zakelijk internetgebruik bij ZZP’ers biedt
daarvoor mogelijk een verklaring.
Ook social media zijn populair. Ruim 60 procent van het MKB maakt daarvan
gebruik. Bijna 90 procent van de ZZP’ers heeft een of meer profielen op social media.
Hoewel ZZP’ers mogelijk ook privé accounts zakelijk inzetten – hun privé en zakelijk
internetgebruik is immers sterk verweven – zegt nagenoeg 46 procent tevens over een
bedrijfsgebonden profiel te beschikken. YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn zijn de
populairste sociale netwerken.
Kortom, zowel MKB bedrijven als ZZP’ers zijn online actief. Zij gebruiken internet
voornamelijk voor klassieke bedrijfsprocessen, zoals het zich informeren, communiceren en
het regelen van bankzaken. Het gericht inzetten van bedrijfsgebonden profielen op social
media is minder wijd verspreid.
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Beschermende maatregelen
Het functioneren van ICT is van vitaal belang voor ondernemers: zij zijn daarvan naar eigen
zeggen in (zeer) grote mate afhankelijk. Dat geldt overigens in grotere mate voor het MKB
(73,9%) dan voor ZZP’ers (63,2%). Ook bewaren MKB bedrijven in grotere mate
vertrouwelijke informatie op de (bedrijfs)computers dan ZZP’ers (65,1% vs. 45,1%). De ICT
afhankelijkheid en het feit dat vertrouwelijke informatie wordt opgeslagen, vertaalt zich in de
bevinding dat het gros van de ondernemers – MKB bedrijven (83,7%) in grotere mate dan
ZZP’ers (67,7%) – het (heel) belangrijk vindt om digitale informatie te beveiligen. MKB
bedrijven kiezen er vaker dan ZZP’ers voor om daartoe een extern bedrijf in te huren (47,4%
vs. 20,0%). Andersom geldt dus dat ZZP’ers in grotere mate zelf zorg dragen voor
informatiebeveiliging dan MKB bedrijven (80% vs. 52,6%). Zo bezien stelt het MKB zich
afhankelijk op als het gaat om de beveiliging van ICT: zij moeten kunnen vertrouwen op de
expertise van externe bedrijven. Voor ZZP’ers is de vraag of zij zelf in staat zijn om de
beveiliging van ICT adequaat te organiseren.
Om zichzelf te beschermen tegen cybercrime, treffen bijna alle ondernemers een of
meer technische maatregelen. Het betreft voornamelijk de installatie van voor de hand
liggende beveiligingssoftware, zoals het installeren van een virusscanner of een firewall. Ook
het beveiligen van netwerken, het up-to-date houden van software en het maken van back-ups
zijn veel uitgevoerde beveiligingshandelingen. Geavanceerdere beveiligingstechnieken, zoals
het gebruik van encryptie, worden in veel kleinere mate toegepast. Naast technische
maatregelen, hanteert het gros van de ZZP’ers voor zichzelf (een of meer) regels om veilig te
internetten (96,5%). Het gaat dan bijvoorbeeld om regels voor het openen van potentieel
onbetrouwbare bestanden. Ruim drie kwart van de MKB bedrijven voert daartoe een of
meerdere beleidsmaatregelen door. Er wordt met name aandacht besteed aan de
bewustwording van werknemers (60,3%) en het opstellen van regels over het omgaan met
(38,0%) en afgeven van (35,0%) vertrouwelijke (bedrijfs)gegevens. Ook worden diverse
fysieke maatregelen getroffen. 78 procent van de MKB bedrijven en bijna 60 procent van de
ZZP’ers hanteert een of meer fysieke maatregelen, zoals het beveiligen van ruimtes waarin
zich vitale ICT bevindt of het bevestigen van computers aan een kabelslot. Meer dan de helft
van de ondernemers vertrouwt erop dat de maatregelen hen beschermen tegen cybercrime.
Het is de vraag in hoeverre dat terecht is.

225

Slachtofferschap
28,5 procent van de MKB bedrijven en 27,9 procent van de ZZP’ers is slachtoffer geworden
van een of meer vormen van cybercrime. Volgens de meest recente Monitor Criminaliteit
Bedrijfsleven wordt 31 procent van de bedrijven slachtoffer van (met name) traditionele
vormen van criminaliteit (WODC, 2011). Cybercrime komt dus in nagenoeg vergelijkbare
mate voor. Bedrijven worden met name geconfronteerd met malware, e-fraude, phishing en
hacken. Hoewel sommige cybercrimevormen specifiek gericht lijken tegen ondernemers,
zoals acquisitiefraude, zijn de meest voorkomende cybercrimevormen geen typisch probleem
voor MKB bedrijven of ZZP’ers. Uit eerder onderzoek onder zowel burgers als grotere
bedrijven blijkt namelijk ook dat deze cyberdelicten het vaakst voorkomen. Er kan dus
worden geconcludeerd dat cybercrime, als gevolg van de digitalisering van de samenleving,
een maatschappijbreed verschijnsel is. Dit onderzoek bevat geen aanwijzingen dat aanvallen
steeds gerichter plaatsvinden (bijvoorbeeld Spearphishing). Eerder wijzen de bevindingen er
op dat, over het geheel gezien, cybercrime is gebaseerd op de sleepnetmethode: breed en
tamelijk ongericht beginnen en zien wat er in het net blijft zitten.
Risicofactoren voor ZZP’ers
Voor ZZP’ers zijn de kenmerken die de kans op slachtofferschap beïnvloeden in kaart
gebracht. De resultaten komen overeen met de resultaten uit eerder onderzoek onder burgers:
slachtoffers zijn jonger dan niet-slachtoffers (tot en met 45 jaar), zij onderscheiden zich door
hun actievere internetgedrag en ze beschikken over minder zelfcontrole. Beschermende
maatregelen (fysiek of technisch) dragen bovendien niet bij aan het voorkomen van
slachtofferschap. Ook bedrijfskenmerken zijn, voor zover onderzocht, niet van invloed op de
kans om slachtoffer te worden van cybercrime. Omdat leeftijd en zelfcontrole lastig
beïnvloedbare factoren zijn, volgt uit de analyse dat, om slachtofferschap van cybercrime te
voorkomen, het van belang is om behoedzaam te internetten. Zelfopgelegde regels, zoals het
hebben van regels over het afgeven van gegevens of het doen van online betalingen, dragen
daaraan bij.

De wijze waarop cybercrime wordt gepleegd
Slachtoffers van cybercrime hebben weinig kennis over de wijze waarop cybercrime wordt
gepleegd. Ondernemers die slachtoffer zijn geworden van cybercrime weten meestal niet wie
de dader is, vanuit welk land de cybercrime is gepleegd en hoe de dader te werk is gegaan.
Vooral kennis over de pleegwijze van cybercrimes in enge zin, zoals malware en hacken,
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ontbreekt. Daarover is minder bekend dan over de modus operandi bij e-fraude. Dat is te
verklaren, omdat bij e-fraude – in tegenstelling tot bij bijvoorbeeld malware of hacken –
veelal interactie plaatsvindt tussen dader en slachtoffer.
Voor zover de respondenten konden aangeven vanuit welk land de cybercrime
waarvan zij slachtoffer waren geworden was gepleegd, noteerde 8,4 procent van de MKB
bedrijven en bijna 15 procent van de ZZP’ers dat de cybercrimineel opereerde vanuit het
buitenland. Als ondernemers van zulke delicten aangifte doen, wordt de politie dus
geconfronteerd met vanuit het buitenland opererende verdachten. Hoewel cybercrime dus
geregeld de landsgrenzen overschrijdt, vindt de bulk van de cybercrimes (voor zover bekend)
plaats vanuit het eigen land.

Impact en schade
Ruim twee vijfde van de ondernemers die slachtoffer is geworden van cybercrime heeft
daarvan geen schade ondervonden. Schade en de mate waarin ondernemers het erg vinden om
te worden geconfronteerd met cybercrime hangen met elkaar samen: hoe meer schade, hoe
erger ondernemers het vinden om slachtoffer te zijn van cybercrime. Lang niet alle
ondernemers vinden het dan ook erg om slachtoffer te worden van cybercrime: 26,3 procent
van de MKB bedrijven en 34,2 procent van de ZZP’ers betitelt het laatste cybercrime-incident
als erg. Hoewel ondernemers dus niet zelden slachtoffer worden van cybercrime, moeten de
gevolgen daarvan niet worden overschat.
De meest gerapporteerde schadeposten zijn tijdverlies, financiële schade en beperkte
toegang tot gegevens. Schadeposten zijn daarbij afhankelijk van het type delict waarvan een
ondernemer slachtoffer is: hacken leidt tot beperkte toegang en/of manipulatie van
computergegevens, terwijl e-fraude leidt tot financiële schade.
Het MKB en ZZP’ers rapporteren in vergelijkbare mate dat zij financiële schade
hebben geleden. Het berekenen en/of vergelijken van de gemiddelde schadebedragen voor het
MKB en ZZP’ers is echter weinig zinvol. Daarvoor lopen de gerapporteerde schadeposten te
ver uiteen en zijn de steekproeven te klein. Voor zowel het MKB als ZZP’ers is het totale
schadebedrag binnen het onderzoek berekend. De 1.203 MKB bedrijven in ons onderzoek
rapporteerden gezamenlijk 442.953 euro schade (n=59). Dat schadebedrag wordt sterk
beïnvloed doordat één MKB bedrijf 240.000 euro schade heeft geleden. De 1.622 ZZP’ers in
ons onderzoek leden gezamenlijk 235.568 schade als gevolg van het laatste cybercrimeincident (n=87).
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Reacties van slachtoffers
Nagenoeg een kwart van de MKB bedrijven en een vijfde van de ZZP’ers onderneemt geen
actie als zij slachtoffer worden van cybercrime. Ondernemers die wel actie ondernemen zijn
meestal zelfredzaam: zij proberen de als gevolg van cybercrime ontstane problemen zelf op te
lossen en/of treffen maatregelen om cybercrime in de toekomst te voorkomen. De mate van
zelfredzaamheid van ondernemers is overigens

afhankelijk van de ondervonden

cybercrimevorm. Slachtoffers van cybercrimes in enge zin, zoals malware en hacken, zijn in
grotere mate zelfredzaam dan slachtoffers van e-fraude. E-fraudeslachtoffers schakelen vaker
andere partijen in.
De politie wordt door het overgrote deel van de ondernemers niet ingeschakeld als zij
slachtoffer worden van cybercrime. 92,8 procent van de MKB bedrijven en 87,0 procent van
de ZZP’ers neemt daarover geen contact op met de politie. Cybercrime blijft dus grotendeels
buiten het zichtveld van de politie.
De voornaamste reden om de politie niet in te schakelen is het veelal ontbreken van
schade. Analyses laten zien dat hoe groter de (financiële) schade is, hoe vaker ondernemers er
voor kiezen om de politie in te schakelen. Eerder al bleek dat schade en de gepercipieerde
ernst van slachtofferschap samenhangen. Dat verband zien we hier terug. Naast het gebrek
aan schade, vormt de reden dat het incident niet belangrijk genoeg is een van de voornaamste
argumenten om de politie buiten schot te houden. Ook speelt zelfredzaamheid wederom een
rol: omdat ondernemers zelf over het vermogen beschikken om de als gevolg van cybercrime
ontstane problemen op te lossen, nemen zij geen contact op met het politieapparaat. Tot slot is
het vertrouwen in de politie van invloed op de keuze om de politie in te schakelen: bij 23,5
procent van zowel de MKB bedrijven als de ZZP’ers bestaat het vermoeden dat de politie
‘toch niets doet’ tegen cybercrime. Daarop aansluitend blijkt dat het vertrouwen in de politie
als het gaat om de bestrijding van cybercrime kleiner is dan de al niet hoge, maar ook niet
lage mate van vertrouwen in de politiële aanpak van traditionele criminaliteit.
Ondanks dat het gros van de bedrijven de politie dus niet inschakelt bij cybercrime,
doet 7,2 procent van de MKB bedrijven en 12,8 procent – een significant grotere groep – van
de ZZP’ers dat wel. Als ondernemers de politie inschakelen, doen zij dat voornamelijk om
melding of aangifte te doen. Niet in alle gevallen wordt ook daadwerkelijk een melding of
aangifte opgenomen. Van slechts 1 procent van alle MKB slachtoffers is melding en van 3,6
procent is aangifte opgenomen. Van alle ZZP’ers die slachtoffer werden van cybercrime doet
4,5 procent melding en 4,3 procent daadwerkelijk aangifte. Er kan dus worden geconcludeerd
dat de mate waarin cybercrime onder bedrijven onderdeel uitmaakt van de geregistreerde
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politiestatistieken klein is. Kleiner nog dan de mate waarin cybercrime volgens burgers wordt
opgenomen in geregistreerde criminaliteitscijfers. Uit de meest recente Veiligheidsmonitor
van het CBS (2015) blijkt namelijk dat 13 procent van de burgers cybercrime meldt en dat 7
procent daarvan daadwerkelijk aangifte heeft gedaan. Het ontbeert de politie dus aan inzicht
in de aard en omvang van cybercrime, met name bij bedrijven.
Ondernemers die de politie hebben ingeschakeld, zijn daarover in grotere mate (zeer)
tevreden, dan (zeer) ontevreden. De tevredenheid van ondernemers houdt verband met de
reactie van de politie. Als de politie melding of aangifte opneemt, zijn ondernemers in grotere
mate tevreden over het politieoptreden dan wanneer de politie kiest voor een andere
afhandelmethode. Deze bevinding is overigens alleen statistisch aangetoond voor ZZP’ers,
omdat het aantal MKB bedrijven dat contact opnam met de politie te klein is om voor die
doelgroep een soortgelijke analyse te verrichten.
Meer dan drie vijfde van zowel de MKB bedrijven als de ZZP’ers zegt bij toekomstig
slachtofferschap van cybercrime aangifte te gaan doen. Dat strookt niet met de bevinding dat
het overgrote deel van de ondernemers de politie niet inschakelt op het moment dat zij
werkelijk slachtoffer zijn. Er bestaat dus een verschil tussen voorgenomen en werkelijk
aangiftegedrag. Deze forse discrepantie tussen aangekondigd en werkelijk aangiftegedrag
maakt duidelijk dat de politie geen beleid moet maken op basis van wat burgers zeggen te
gaan doen mochten zij slachtoffer worden.
Hoewel de resultaten aanleiding bieden tot optimisme over de politietevredenheid van
ondernemers, identificeren ondernemers diverse verbeterpunten met betrekking tot het
politieoptreden. Er kan met name winst geboekt worden door de terugkoppeling over
meldingen en aangiften, de zekerheid dat een zaak in behandeling wordt genomen en de
snelheid van werken te optimaliseren. Ook kan de politie mogelijk baat hebben bij de
bereidheid van ondernemers om als politievrijwilliger bij te dragen aan de aanpak van
cybercrime. MKB bedrijven is daar niet naar gevraagd, maar 15,0 procent van de ZZP’ers is
bereid de politie te helpen. Het onderzoek liet in verband met het doen van aangifte zien dat
respondenten niet altijd doen wat ze zeggen te gaan doen, maar zelfs als maar een tiende van
de genoemde 15,0 procent de daad bij het woord zou voegen dan nog zou de hier gebruikte
steekproef van 1.622 ZZP’ers zo’n 24 vrijwilligers opleveren. Dat zijn mensen die de politie
kan werven als voluntair of politievrijwilliger.
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Rol van publieke en private partijen bij de aanpak van cybercrime
Er is reeds geconstateerd dat de politie in kleine mate wordt ingeschakeld bij slachtofferschap
van cybercrime. De rol van belangenorganisaties bij de aanpak van cybercrime is nog kleiner.
Afgerond schakelt 6 procent van de ondernemers een belangenorganisatie in na slachtoffer te
zijn geweest van cybercrime. Toch zien ondernemers, naast zichzelf, ook voor diverse andere
partijen een rol weggelegd. Vier vijfde van de ondernemers vindt financiële instellingen,
ISP’s en fabrikanten van software verantwoordelijk voor internetveiligheid. De politie wordt
door ondernemers op de laatste plaats verantwoordelijk geacht voor de veiligheid op internet
(zie ook: zie Intomart GfK, 2013). Concluderend kan worden gesteld dat de veiligheid op
internet door ondernemers, net als door de Nederlandse overheid (Regeerakkoord, 2012),
wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van meerdere, zowel publieke als
private, partijen.
Er zijn diverse overheidsinitiatieven ontwikkeld die tot doel hebben om bij te dragen
aan de aanpak van cybercriminaliteit tegen bedrijven. Voorbeelden daarvan zijn het Landelijk
Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) of websites zoals waarschuwingsdienst.nl. Uitsluitend
aan ZZP’ers is gevraagd in hoeverre zij dergelijke maatregelen kennen en of zij daarvan
gebruik hebben gemaakt. Minder dan de helft van de ZZP’ers kent één of meer van de
bevraagde initiatieven tegen cybercrime en nog geen 10 procent heeft daar ooit gebruik van
gemaakt. Ondernemers zijn naar eigen zeggen zelfredzaam en in staat om zichzelf te
beschermen tegen cybercrime. Zij zeggen om die reden geen gebruik te maken van dergelijke
initiatieven. Tegelijkertijd geven ZZP’ers tijdens diepte interviews aan dat meer
ondersteuning, vooral vanuit de branche, bij het voorkomen en bestrijden van cybercrime
gewenst is. Wellicht is er dus toch een grotere rol voor belangenorganisaties dan die nu aan
dergelijke organisaties wordt toegekend. In dat kader is het raadzaam om, door de huidige
wijze waarop ondersteuning aan ondernemers is georganiseerd te evalueren, inzicht te bieden
in effectievere mogelijkheden om ondernemers te helpen bij het tegengaan van cybercrime.

Slotoverwegingen voor de (politiële) aanpak van cybercrime tegen bedrijven
Preventie is de eerste strategie tegen criminaliteit, ook tegen cybercrime. Geruststellend is dus
dat bijna alle ondernemers technische maatregelen treffen om cybercrime te voorkomen.
Omdat nagenoeg alle ondernemers technische maatregelen treffen, zoals het gebruik van een
virusscanner, kan in deze studie echter niet worden aangetoond dat dergelijke maatregelen
bijdragen aan het voorkomen van slachtofferschap. Immers, als iedereen gebruik maakt van
technische maatregelen, kan er geen vergelijking gemaakt worden tussen een groep die wel en
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een groep die geen technische maatregelen treft. Dat dit onderzoek niet aantoont dat
technische maatregelen de kans op slachtofferschap verkleint, betekent dus niet dat dergelijke
maatregelen niet van belang zijn om cybercrime te voorkomen.
Ter voorkoming van slachtofferschap is verder van belang om ‘behoedzaam te
internetten’. Regels, ook regels die iemand voor zichzelf hanteert, kunnen daarbij helpen. Wie
gaat dat uitdragen? Het is volgens ondernemers niet direct een politietaak om cybercrime
tegen te gaan. De vraag is dus of de politie desondanks preventie naar zich toe moet trekken.
Er zijn reeds diverse (overheids)websites daarvoor, maar die zijn maar weinig bekend en
bezocht. Het lijkt niet logisch dat de politie het op zich neemt om dat te gaan verbeteren. Dat
ligt meer op de weg van de landelijke overheid en branche- of belangenorganisaties.
Cybercrimeslachtoffers doen daarvan meestal geen aangifte. Cybercrime blijft
daardoor grotendeels buiten het zichtveld van politie en justitie. Dat geldt voor cybercrime
onder

burgers,

maar

in

nog

grotere

mate

voor

cybercrime

onder

bedrijven.

Criminaliteitsbestrijding vereist echter inzicht in de aard en omvang van de problematiek.
Voor de bestrijding van cybercrime vormt deze constatering dus een probleem. Het
stimuleren van politiecontact bij slachtofferschap van cybercrime kan ogenschijnlijk een
bijdrage leveren aan cybercrimebestrijding. De realiteit is echter dat het gebrek aan prioriteit,
kennis en capaciteit binnen de politie er toe leidt dat de politie in beperkte mate in staat is om
effectief uitvoering te geven aan de bestrijding van cybercrime (Leukfeldt e.a., 2012b). Zo
bezien is dus de vraag of het verstandig is om in te zetten op het verhogen van het
aangiftepercentage. Dat betekent namelijk een toename in het politiële werkaanbod
cybercrime, terwijl maar de vraag is of naar de aangeboden cybercrimezaken
opsporingsonderzoek kan worden verricht. Een keerzijde van die strategie kan zijn dat de
(bedrijfs)tevredenheid over het politieoptreden – en daarmee de bereidheid om aangifte te
doen – uiteindelijk afneemt. Het is überhaupt maar de vraag of de klassieke zaakgerichte
politieaanpak volstaat tegen cybercrime. Immers, cybercrimes kunnen snel en in veelvoud
worden gepleegd en de omvang van cybercrime neemt – in onze steeds verder digitaliserende
samenleving – naar verwachting steeds verder toe. Cybercrime stelt zo bezien wel erg hoge
eisen aan de klassieke zaakgerichte politiebenadering. Het ziet er dus naar uit dat ook
geïnvesteerd dient te worden in andere strategieën.
Een eerste alternatieve strategie is dat de politie nadrukkelijker fungeert als een
instantie waar cybercrime op laagdrempelige wijze (digitaal) kan worden gemeld. Die
meldingen kunnen dan worden gebruikt voor het opstellen van criminaliteitsbeelden, die
moeten leiden tot zaakoverstijgende opsporingssuccessen. Er wordt in deze benadering een
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appèl gedaan op de morele plicht van ondernemers om melding te maken. Daarom is
verwachtingenmanagement richting slachtoffers van belang. Eén individuele melding leidt
immers niet opsporing: dat moet helder worden gecommuniceerd. Omdat ondernemers zich in
deze benadering af kunnen vragen wat het melden van cybercrime hen dan uiteindelijk
oplevert, kunnen opsporingssuccessen worden gecommuniceerd. Daarmee kan voor
ondernemers duidelijk worden gemaakt dat de politie werkt aan de online veiligheid van
bedrijven.
Een andere alternatieve strategie sluit aan bij de constatering dat ondernemers
zelfredzaam zijn en dat de aanpak van cybercrime volgens ondernemers een gedeelde
verantwoordelijkheid is van zowel publieke als private partijen. Ondernemers zien de politie
als het ultimum remedium. Dat betekent dat, afhankelijk van het incident, een afweging kan
worden gemaakt of de strafrechtelijke aanpak de juiste is. Zo niet, dan kan de politie
slachtoffers – samen met andere partijen – helpen om de als gevolg van cybercrime ontstane
problemen zelf op te lossen (bevorderen van de reeds aanwezige zelfredzaamheid). In dat
verband is de bevinding van belang dat weinig ondernemers een plan hebben liggen voor
geval ze slachtoffer worden. Ondernemers stimuleren zo’n plan te maken, past ook in deze
strategie. De KvK en/of brancheorganisaties zouden daarin een rol kunnen vervullen.
Verschillende strategieën kunnen in combinatie met elkaar worden gehanteerd. Als
politiecontact wordt gestimuleerd, hoeft dat immers niet te leiden tot een (ongewenst) hoger
werkaanbod. Immers, door helder te communiceren naar slachtoffers, kan duidelijk worden
gemaakt dat ook het doen van meldingen uiteindelijk bijdraagt aan de bestrijding van
cybercrime. Daarbij kan de politie, door samen te werken met andere partijen, bijdragen aan
de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen van ondernemers die worden
geconfronteerd met cybercrime. Het combineren van dergelijke strategieën draagt uiteindelijk
bij aan het ‘selectie aan de poort’-principe: de strafrechtelijke aanpak wordt dan toegepast op
een selectie van zaken die daadwerkelijk zo’n aanpak behoeven, omdat andere strategieën niet
volstaan. Daarop kan het opsporingsapparaat zich dan nadrukkelijker toeleggen.
Dat apparaat krijgt daarbij dan te maken met grensoverschrijdende criminaliteit, ook in
de vorm van kleine grensoverschrijdende delicten. Hoewel het overgrote deel van de
cybercrimes wordt gepleegd vanuit het binnenland, en de politie dus om te beginnen nationaal
cybercrimebeleid moet maken, dient zij eveneens opsporingsbeleid te hebben voor kleine
internationale cybercrimes. Ook omdat bij het aanpakken van een kleine zaak kan blijken dat
die behoort bij het werk van een criminele groep veelplegers.
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Begrippenlijst
In dit rapport staan verschillende vormen van cybercrime centraal. Tenzij anders aangegeven,
zijn de hierna gepresenteerde toelichtingen over de in onderhavige studie bevraagde
cybercrimes gebaseerd op de ‘Handreiking voor delicten met een digitale component’
(Leukfeldt e.a., 2012a). Daarbij is tevens aangegeven hoe de delicten strafbaar zijn gesteld.

Cyberafpersing
Afpersen is het verkrijgen van geld of goederen van een persoon of organisatie door dreiging
en/of geweld. Bij cyberafpersen worden daartoe digitale middelen ingezet. Afpersing is
strafbaar gesteld in artikel 317 Sr.

Cyberstalking
Cyberstalking is de verzamelnaam voor het stelselmatig en op dwangmatige wijze online
lastigvallen en/of bedreigen van een persoon. Stalking wordt in het Wetboek van Strafrecht
belaging genoemd en is strafbaar gesteld in artikel 285b Sr.

Online chantage
Bij (cyber)chantage staat de dreiging met smaad(schrift) of de openbaarmaking van een
geheim (via internet) met het doel om geld of goederen te verkrijgen centraal. Chantage is
strafbaar op grond van artikel 318 Sr.

Diefstal van gegevens
Diefstal is het zich wederrechtelijk toe eigenen van enig goed dat een ander (gedeeltelijk)
toebehoort (artikel 310 Sr). In dit geval gaat het om diefstal van digitale gegevens, zoals
tekstbestanden, foto’s of e-mails. Daarvoor is het nodig om te hacken (138ab) en kan sprake
zijn van aftappen en gegevensopname (artikel 139c Sr).

Vernieling van gegevens
Bij de vernieling van gegevens gaat het om het opzettelijk en wederrechtelijk veranderen,
wissen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken van gegevens, dan wel om het daaraan
toevoegen van andere gegevens. Vernieling van gegevens is strafbaar gesteld in artikel 350a
Sr.
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Online fraude of oplichting
Bij fraude staat bedrog met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen
centraal (artikel 326 Sr). Ook via internet, bijvoorbeeld op veilingsites, kan oplichting
plaatsvinden.

Online identiteitsmisbruik
Identiteitsmisbruik is het illegaal gebruiken van een aangemaakte/aangenomen identiteit, in
dit geval op internet. Op 1 mei 2014 is identiteitsfraude apart strafbaar gesteld in artikel 231b
Sr.

Phishing
Phishing is het via digitale middelen (bijvoorbeeld e-mail of sms) ontfutselen van informatie,
met als einddoel identiteitsmisbruik en/of fraude. Phishing valt onder de noemer ‘oplichting’
en is derhalve strafbaar op grond van artikel 326 Sr. Ook kan sprake zijn van valsheid in
geschrifte (artikel 325 Sr).

Online smaad/laster
Cybersmaad is het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam via ICT, door hem te
beschuldigen van een bepaald feit (ongeacht of het waar is) en met als doel aan dit feit
bekendheid te geven (artikel 261 Sr). Bij laster via internet is sprake van smaad, terwijl de
dader weet dat het feit waarvan hij het slachtoffer beschuldigt niet waar is (artikel 262 Sr).

Cyberspionage
Cyberspionage is gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke informatie van economische of
politieke waarde, of op direct geldelijk gewin (GOVCERT, 2011). Spionage is geen op
zichzelf staand, in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld delict. Wel zijn andere
delicten, zoals artikel 139c en 139d Sr over het aftappen en/of opnemen van gegevens of het
daartoe plaatsen van apparatuur van toepassing.

Hacking
Hacken is het zich zonder toestemming toegang verschaffen tot een geautomatiseerd werk en
is onder artikel 138ab Sr strafbaar gesteld als computervredebreuk.
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Ongeautoriseerd gebruik bedrijfsnetwerk
Het ongeautoriseerd gebruik maken van een bedrijfsnetwerk is een vorm van hacken en kan
plaatsvinden met het oogmerk gebruik te maken van de verwerkingscapaciteit van een
geautomatiseerd werk (artikel 138ab lid 3, aanhef en onder a Sr).

Defacing
Defacing is het zonder toestemming veranderen, vervangen of vernielen van een website.
Omdat er moet worden binnengedrongen in een geautomatiseerd werk (de server) om een
website aan te kunnen passen is sprake van hacken (138ab Sr). Daarnaast is sprake van artikel
350a Sr en 350b Sr, omdat er digitale gegevens wederrechtelijk en opzettelijk worden
veranderd, gewist, of onbetrouwbaar/ontoegankelijk worden gemaakt.

Malware
Malware is een verzamelnaam voor kwaadaardige software. Voorbeelden zijn virussen,
wormen en trojan horses. Er kan sprake zijn van verschillende bij wet strafbaar gestelde
delicten, zoals computervredebreuk en vernieling of beschadiging van gegevens (artikel
138ab; artikel 350a; 350b Sr)

DoS-aanval
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) definieert een Denial of Service (DoS) aanval
als volgt: ‘Bij een DoS-aanval wordt een computer- of netwerk-systeem dusdanig zwaar
belast of gemanipuleerd, dat dit systeem uitgeschakeld wordt of dat een aangeboden
(internet)dienst niet meer beschikbaar is voor legitieme gebruikers’ (2012, p. 77). Er zijn
verschillende wetsartikelen van toepassing op een DoS-aanval, maar volgens het NCSC is
artikel 138b Sr in het bijzonder gericht op het strafbaar stellen van dergelijke aanvallen.

Skimming
Skimmen is het op onrechtmatige wijze bemachtigen en (met behulp van technische
middelen) kopiëren van gegevens uit de magneetstrip van een betaal- of waardepas. Een
belangrijke bepaling met betrekking tot skimming is artikel 232 lid 1 Sr. Dit artikel stelt het
opzettelijk namaken of vervalsen van een betaalpas, waardekaart etc. om daar (financieel)
voordeel van te ondervinden strafbaar.
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Bijlagen
De bijlagen (A t/m N) van het onderzoek onder MKB bedrijven en ZZP’ers zijn te vinden in
een apart document: ‘Bijlagen Cybercrime onder bedrijven’.
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