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1.1

Over deze handreiking
Inleiding
Door internet hebben criminelen nieuwe mogelijkheden om slachtoffers te maken. Er zijn nieuwe
vormen van criminaliteit ontstaan, zoals het inbreken in computers en het stelen of vernietigen van
digitale data. Daarnaast zijn er ‘klassieke’ vormen van criminaliteit die nu (ook) via internet gepleegd
worden. Voorbeelden daarvan zijn: fraudeurs die via verkoopsites mensen oplichten, stalkers die internet misbruiken om hun slachtoffer lastig te vallen of pedofielen die kinderpornografische afbeeldingen
in bezit hebben.
Niet alle delicten met een digitale component kunnen worden afgehandeld door digitale experts. Daarvoor zijn het er te veel. Zo krijgen steeds meer politiemedewerkers met dergelijke zaken te maken, ook
de medewerkers van de Intake. Met deze handreiking kan je tijdens de intake herkennen om welk delict
het gaat, bepalen welke wetsartikelen relevant zijn, hoe digitale sporen kunnen worden veiliggesteld en
welke (algemene) adviezen je aan de aangever kan geven.
De handreiking is op twee manieren te gebruiken. Als je direct al weet met wat voor delict je te maken
hebt, kan je via de inhoudsopgave zoeken naar dat specifieke delict. Als je niet direct weet om wat voor
delict het gaat, of je twijfelt, kan je via de lijst met praktijksignalen bepalen met welk delict je te maken
hebt. Als je eenmaal bij een delict bent aangekomen vind je daar nog aanwijzingen over verbanden met
andere delicten, zodat je weet welke andere wetsartikelen mogelijk ook van toepassing zijn
(samenloop van strafbare feiten, zie artikel 55-63a Sr).
Er is ook een digitale versie van deze handreiking. Deze Cybertoolkit is te vinden op PolitieKennisNet
(alleen toegankelijk voor politiemedewerkers).
De eerste versie van deze Handreiking verscheen in 2012. De huidige versie is gedateerd januari 2015 en
is bijgewerkt tot 1 januari 2015. Ten opzichte van de vorige versie is een aantal zaken gewijzigd. Ten
eerste zijn natuurlijk actuele ontwikkelingen verwerkt, zowel in wetgeving en jurisprudentie als in ontwikkelingen op internet. Ten tweede zijn enkele delicten waarmee de intake niet of zelden te maken
krijgt vervallen (botnets, klikfraude en marktmanipulatie). Ten derde is het hoofdstuk over het
vastleggen van digitaal bewijsmateriaal vervallen. In plaats daarvan verwijst de Handreiking waar dat
relevant is naar www.internetsporen.nl. Dit is een website van Barend Frans, die voorheen digitaal
expert was en momenteel projectleider is bij het Team Digitale Opsporing van de Politie Eenheid
Amsterdam. Hij heeft in de eerste versie van deze Handreiking het hoofdstuk over het vastleggen van
digitaal bewijsmateriaal voor zijn rekening genomen.

1.2

Wat is cybercrime?
Cybercrime is een overkoepelend begrip voor alle vormen van criminaliteit waarbij ICT een wezenlijke
rol speelt in de uitvoering van het delict. Veelal worden twee subcategorieën onderscheiden. Voor
delicten waarbij ICT zowel instrument als doelwit is, hanteren we de term ‘cybercrime in enge zin’.
Voorbeelden zijn: hacken en verspreiden van virussen. Dit zijn nieuwe delicten die we vroeger nog niet
kenden. Ze zijn met name genoemd in het Wetboek van Strafrecht. In de tweede subcategorie,
‘cybercrime in ruime zin’, vallen delicten waarbij ICT van wezenlijk belang is voor de uitvoering, maar
waarbij ICT geen doelwit is, bijvoorbeeld fraude via internet of het verspreiden van kinderporno via
internet. Dit zijn klassieke delicten die door het gebruik van ICT een extra dimensie krijgen.
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Cybercrime = alle criminaliteit waarbij ICT een wezenlijke rol speelt in de realisatie
van het delict
Cybercrime in enge zin
ICT is zowel instrument als doelwit

Cybercrime in ruime zin
ICT is van wezenlijk belang om het delict uit te
voeren

Bijvoorbeeld:
Hacken
Verspreiden van virussen
Wijzigen of vernietigen digitale gegevens

Bijvoorbeeld:
E-fraude
Verspreiden kinderpornografie
Smaad of laster via internet
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Standaardprocedure opnemen aangiften
Hierna volgen enkele stappen die je behoort te nemen bij het opnemen van een aangifte. Deze stappen
zijn in principe toepasbaar bij alle delicten die in deze handreiking staan beschreven. De procedure is
gebaseerd op de standaardprocedure voor het opnemen van aangiften 1 en is aangepast voor delicten
met een digitale component. Indien je niet zeker weet of je de aangifte goed kunt opnemen, neem dan
altijd contact op met een collega, bijvoorbeeld met een digitaal expert of een fraude-expert.
Stap 1:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.

Onthoud of noteer uit dit verhaal onderwerpen en details waar je later meer over wilt weten.
Bied emotionele ondersteuning waar nodig.
Luister goed, stel controlevragen om na te gaan of je de aangever goed hebt begrepen en vat zijn of
haar woorden samen, dit laatste ook voor een beter begrip (zie ook op PolitieKennisNet basisgespreksvaardigheden2).
Vraag wat de aangever van de politie verwacht.
Stap 2:

Bepaal of je een aangifte opneemt.

Kies in samenspraak met de aangever tot voor een opsporingstraject of een civiel en/of
hulpverleningstraject.
Als je kiest voor een opsporingstraject, verstrek dan informatie over de procedure (hoe het
aangifteverhoor in principe zal verlopen).
Als je kiest voor een civiel en/of hulpverleningstraject, verstrek dan informatie over de verdere
procedure, bijvoorbeeld slachtofferzorg, criminaliteitspreventie, doorverwijzing naar andere instanties.
Einde proces.
Stap 3:

Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of dat je een expert de aangifte laat opnemen.

Het opnemen van de aangifte is een belangrijke stap in het proces van opsporing en vervolging. Schakel
in het geval van twijfel altijd een expert in! Het kan per zaak verschillen wat voor expertise vereist is;
denk bijvoorbeeld aan een digitaal expert, zedenexpert of financieel expert.
Stap 4:

Beschrijf de situatie.

Indien de aangever geen getuige was van het plegen van het feit, beschrijf dan aan de hand van wat de
aangever daarover weet zo gedetailleerd mogelijk de oorspronkelijke situatie en daarna zo
gedetailleerd mogelijk de aangetroffen situatie met de gevolgen van het strafbare feit.
Indien de aangever getuige was van het plegen van het feit, hanteer dan het gespreksmodel generiek
getuigenverhoor dat te vinden is op PolitieKennisNet.

1

2

Op PolitieKennisNet, zie Kennis/Opsporing/Verhoor aangever/Aangifteverhoor/Hoe te handelen bij het uitvoeren van
het aangifteverhoor.
Op PolitieKennisNet, zie Kennis/Opsporing/Verhoor algemeen/Communicatie of Competenties verhoorder.
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Stap 5:

Noteer de gegevens van de aangever en het delict.

Noteer altijd de volgende gegevens:
 datum en tijd opnemen aangifte;
 persoonsgegevens aangever en benadeelde (inclusief adres- en contactgegevens);
 hoedanigheid en bevoegdheid aangever;
 hoedanigheid en naam opsporingsambtenaar;
 plaats(en) waar het feit gepleegd is;
 data en tijden waarop of waartussen het feit gepleegd is;
 nauwgezette omschrijving van de betrokken (virtuele) goederen;
 schadebedrag;
 relatie aangever met de goederen (bijvoorbeeld eigenaar, huurder, gebruiker);
 eventueel letsel aangever;
 wensen benadeelde omtrent verhaal van de schade;
 wensen aangever met betrekking tot slachtofferzorg.
Stap 6:

Bepaal om welk delict het gaat.

Gebruik de inhoudsopgave of de lijst met praktijksignalen uit deze handreiking om te bepalen om welk
delict het gaat.
Let op: kijk ook of er andere relevante cybercrimes van toepassing zijn. Deze staan bij ieder delict
beschreven onder het kopje ‘Verbanden’.
Stap 7:

Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.

In deze handreiking staat per delict beschreven welke wetsartikelen van toepassing (kunnen) zijn.
Let op: indien er ook andere vormen van criminaliteit van toepassing zijn, dan moet je ook de
wetsartikelen die bij deze delicten horen invoeren in BVH.
Stap 8:

Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).

Zet in de beschrijving van de modus operandi dat het delict via internet is gepleegd. Beschrijf ook de rol
die internet of ICT heeft gespeeld bij het plegen van het delict. Bijvoorbeeld: de oplichter maakte
gebruik van Marktplaats om het slachtoffer op te lichten. Deze informatie is niet alleen van belang voor
de opsporing, maar ook voor analyses achteraf (bijvoorbeeld om goed politiebeleid te maken).
Stap 9:

Laat de aangever zo veel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.

Zorg dat je zoveel mogelijk antwoord krijgt op onderstaande vragen:
 Hoe is de aangever op de hoogte geraakt van het strafbare feit?
 Wat is de datum en het exacte tijdstip waarop het delict gepleegd is?
 Op welke manier heeft de aangever contact gehad met de verdachte (e-mail, telefonisch, enz.)?
 Indien er sprake is van hacken: wie maken er gebruik van de computer die gehackt is?
Kan de aangever de volgende zaken aanleveren (voor informatie over het vastleggen van digitaal
bewijsmateriaal zie www.internetsporen.nl)?
 IP-adres verdachte;
 e-mailadres/e-mailbericht en e-mailheader;
 gebruikersnaam verdachte;
 internetadres (URL);
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telefoonnummer;
advertentienummer(s);
afbeeldingen;
chatlogs (indien die aanstaan);
unieke gegevens van goederen (bijvoorbeeld een serienummer).

Hoe zijn de sporen vastgelegd?
 digitaal (opgeslagen op cd-rom/usb-stick);
 printscreen;
 geprint op papier;
 foto gemaakt van het beeldscherm.
Zijn er betalingen aan de verdachte gedaan?
 rekeningnummer(s) (bankafschriften bijvoegen);
 kwitanties (rembours);
 creditcard-/PayPal-gegevens;
 contactgegevens.
Stap 10: Analyseer de informatie.
Stel jezelf de volgende vragen:
 Kan het zo gebeurd zijn?
 Is de verklaring in strijd met de tot dan toe bekende feiten?
 Is er sprake van indicaties voor valse aangifte?
Bij het vermoeden van een valse aangifte: zie de procedure indicatie van valse aangifte op
PolitieKennisNet.3
Stap 11: Formaliseer de aangifte.
Maak proces-verbaal van aangifte op en laat de aangever zijn/haar verklaring lezen en ondertekenen.
Dagteken en onderteken de aangifte op ambtseed of -belofte. Verstrek de aangever een afschrift van
het proces-verbaal van aangifte.
Maak indien nodig ook een mutatie voor de tactische recherche of de digitale experts. Bijvoorbeeld of
er afspraken zijn gemaakt met de aangever met betrekking tot het aanleveren van digitale sporen.
Denk er ook aan dat digitale sporen vluchtig kunnen zijn, geef bij het muteren aan dat het vaststellen
van digitaal bewijs prioriteit behoeft en dat snel handelen nodig kan zijn.

3

Op PolitieKennisNet, zie Kennis/Opsporing/Verhoor aangever/Aangifteverhoor.
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3.1

Een eerste selectie maken
Selectie op hoofdcategorie
De delicten die aan bod komen zijn te verdelen in vier hoofdcategoriën. Bepaal eerst met onderstaand
schema in welke hoofdcategorie het delict valt. Kijk daarna in paragraaf 3.2 in de stroomschema’s om
te zien of je kan bepalen om welk delict het vermoedelijk gaat. Als dat lukt, kom je uit bij een specifieke
paragraaf die hoort bij je delict. Lukt het niet om delict en dus paragraaf te bepalen, ga dan naar
paragraaf 2 van het hoofdstuk dat hoort bij je hoofdcategorie.
Voorbeeld van selectie op hoofdcategorie. Het verhaal van de aangever leidt je tot de hoofdcategorie
‘Hacken en andere criminaliteit gericht op computers’. Daarbij hoort hoofdstuk 4. Het lukt je niet om in
paragraaf 3.2 te bepalen om welk specifiek delict het vermoedelijk gaat. Dan ga je naar paragraaf 4.2.
Voorbeeld van selectie op specifiek delict. Het verhaal van de aangever leidt je tot de hoofdcategorie
‘Hacken en andere criminaliteit gericht op computers’. Daarbij hoort hoofdstuk 4. In paragraaf 3.2 zie je
in de tabel ‘Hacken en andere criminaliteit gericht op computers’ het delict ‘Gegevensdiefstal’ en dat
past het beste bij wat de aangever vertelt. De tabel in paragraaf 3.2 verwijst je dan naar paragraaf 4.4.
In paragraaf 4.4 staat onder meer welke andere delicten mogelijk nog van toepassing zijn, bijvoorbeeld
hacken want om gegevens te stelen heeft de dader eerst de computer van de aangever gehackt.
Wanneer je via paragraaf 3.2 bij een specifiek delict uitkomt, hoef je dus niet bang te zijn dat je andere
delictsomschrijvingen die wellicht ook van toepassing zijn mist, want die kom je in het hoofdstuk van je
keuze weer tegen (onder het kopje ‘Verbanden’).
Loop je bij deze eerste selectie of later in een hoofdstuk vast: raadpleeg een collega of digitaal expert.

Hacken en andere criminaliteit gericht op computers
Bij dit type delict is de computer of website niet alleen het middel om het
delict te plegen, maar ook het doelwit. Bijvoorbeeld het inbreken in
computers (hacken) het vernielen van digitale bestanden of het stelen van
gegevens.

 hoofdstuk 4

Internetfraude en andere criminaliteit met een financieel oogmerk
Bij dit type delict is het doel van de dader financieel gewin. Het kan gaan om
klassieke delicten zoals oplichting waarbij gebruik is gemaakt van internet,
maar ook om skimming, phishing of voorschotfraude

 hoofdstuk 5

Bedreiging en andere vormen van persoonsgerichte criminaliteit
Dit type delict wordt vaak aangeduid als interpersoonlijke delicten. Het gaat
om digitale vormen van strafbare gedragsdelicten waarbij de persoonlijke
levenssfeer wordt aangetast. Hierbij maken daders gebruik van ICT als
(eenzijdig) communicatiemiddel richting het slachtoffer. Voorbeelden zijn
bedreiging, stalking en laster.

 hoofdstuk 6

Kinderpornografie en andere zedendelicten
In deze categorie vallen de delicten kinderpornografie en grooming.

hoofdstuk 7
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3.2

Nadere selectie: vermoedelijk delict

Hacken en andere criminaliteit gericht op computers
Hacken

 paragraaf 4.3

Gegevensdiefstal (data, maar ook foto’s en e-mail)

 paragraaf 4.4

Stoornis veroorzaken

 paragraaf 4.5

Gegevens vernielen

 paragraaf 4.6

Defacing

 paragraaf 4.7

Malware

 paragraaf 4.8

Internetfraude en andere criminaliteit met een financieel oogmerk
Identiteitsmisbruik

 paragraaf 5.3

Phishing

 paragraaf 5.4

Skimming

 paragraaf 5.5

Fraude via veiling- en verkoopsites

 paragraaf 5.6

Voorschotfraude

 paragraaf 5.7

Diefstal

 paragraaf 5.8

Heling (van computergegevens)

 paragraaf 5.9

Afpersing of chantage

 paragraaf 5.10

Spam

 paragraaf 5.11

Bedreiging en andere vormen van persoonsgerichte criminaliteit
Stalking of belaging

 paragraaf 6.3

Smaad of laster

 paragraaf 6.4

Belediging

 paragraaf 6.5

Discriminatie

 paragraaf 6.6

Bedreiging

 paragraaf 6.7

Cyberpesten (in eerste aanleg niet strafbaar)

 paragraaf 6.8

Zonder toestemming verspreiden van teksten via internet

 paragraaf 6.9

Zonder toestemming verspreiden van foto’s via internet

 paragraaf 6.10

Kinderpornografie en andere zedendelicten
Kinderpornografie

paragraaf 7.3

Grooming

paragraaf 7.4
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4. Hacken en andere criminaliteit
gericht op computers
4.1

Delictsvormen
In dit deel van de handreiking komen delicten aan bod waarbij ICT niet alleen het middel is om het
delict te plegen, maar ook het doelwit. Bijvoorbeeld het inbreken in computers, het zonder
toestemming toegang verschaffen tot een e-mailaccount of het vernielen van digitale bestanden.
Hierna staat een lijst met alle delicten die in dit deel aan bod komen.

Hacken

 paragraaf 4.3

Gegevensdiefstal (data, maar ook foto’s en e-mail)

 paragraaf 4.4

Stoornis veroorzaken

 paragraaf 4.5

Gegevens vernielen

 paragraaf 4.6

Defacing

 paragraaf 4.7

Malware

 paragraaf 4.8

Indien het met de bovenstaande lijst niet gelukt is om te bepalen om welk delict het gaat, maak dan
gebruik van de lijst met praktijksignalen  paragraaf 4.2. Indien het delict ook niet in die lijst staat,
raadpleeg dan een digitaal expert.
Er is ook een digitale versie van deze handreiking. Deze Cybertoolkit is te vinden op PolitieKennisNet
(alleen toegankelijk voor politiemedewerkers).
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4.2

Praktijksignalen

Via-via kwam ik erachter dat er naaktfoto’s van mij op
internet rondgingen. Ik verdenk mijn ex ervan die uit
mijn computer te hebben gestolen.

Hacken  paragraaf 4.3
Gegevensdiefstal  paragraaf 4.4
Verspreiden foto’s  paragraaf 6.10

Er is ingebroken in de database waarin ik allerlei
informatie over mijn visvereniging had staan.

Hacken  paragraaf 4.3
Gegevensdiefstal  paragraaf 4.4

Ik kan niet meer inloggen op mijn e-mailaccount. Mijn
vrienden geven aan dat ze rare e-mails van mij krijgen.
Ik denk dat iemand mijn account misbruikt.

Hacken  paragraaf 4.3
Smaad/laster  paragraaf 6.4

Nadat ik een paar maanden niet meer gebruik had
gemaakt van mijn Twitter-account blijkt dat iemand
die ik niet ken mijn account heeft gebruikt om te
twitteren.

Hacken  paragraaf 4.3
Smaad/laster  paragraaf 6.4

Iemand heeft bestanden die op mijn computer
stonden gewijzigd en verwijderd.

Gegevens vernielen  paragraaf 4.6
Hacken  paragraaf 4.3

Gegevens op mijn computer of in mijn database zijn
gewijzigd door iemand anders.

Gegevens vernielen  paragraaf 4.6
Hacken  paragraaf 4.3

Mijn website is aangepast door iemand anders.

Gegevens vernielen  paragraaf 4.6
Hacken  paragraaf 4.3
Defacing  paragraaf 4.7

Mijn profielsite (Facebook, Instagram) is veranderd
door iemand anders en nu staan er allerlei ongepaste
zaken op.

Gegevens vernielen  paragraaf 4.6
Hacken  paragraaf 4.3
Defacing  paragraaf 4.7
Smaad/laster  paragraaf 6.4

Iemand heeft beschikking over gegevens die alleen
op mijn computer stonden.

Hacken  paragraaf 4.3
Gegevensdiefstal  paragraaf 4.4

Ik vermoed dat er een programma op mijn computer
staat dat gegevens van mij naar iemand anders
stuurt.

Gegevensdiefstal  paragraaf 4.4
Hacken  paragraaf 4.3
Malware  paragraaf 4.8

Ik heb spyware op mijn computer gevonden.

Gegevensdiefstal  paragraaf 4.4
Hacken  paragraaf 4.3

Ik vermoed dat iemand heeft ingebroken in mijn
computer en belangrijke informatie gekopieerd heeft.

Hacken  paragraaf 4.3
Gegevensdiefstal  paragraaf 4.4

Mijn website is niet meer toegankelijk. Als ik in de
adresbalk de naam intyp, komt de website niet
tevoorschijn.

Stoornis veroorzaken  paragraaf 4.5

Mijn computer werkt niet meer. Ik verdenk mijn ex
ervan om stiekem in de computer in te breken en
informatie te verwijderen.

Stoornis veroorzaken  paragraaf 4.5
Hacken  paragraaf 4.3

Ik heb volgens mij een virus op mijn computer.

Malware  paragraaf 4.8
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4.3

Hacken (138ab Sr)
Hacken is het zich zonder toestemming toegang verschaffen tot een geautomatiseerd werk. Een
geautomatiseerd werk is volgens de wet een inrichting die bestemd is om langs elektronische weg
gegevens op te slaan, te verwerken en over te dragen, bijvoorbeeld een computer, een database of een
server waarop websites worden gehost (artikel 80sexies Sr). Indien iemand zich zonder toestemming
toegang verschaft tot het account van een ander, is er sprake van hacken, zelfs als diegene alleen het
wachtwoord geraden heeft, en zelfs als diegene zonder meer toegang kon krijgen. Hacken is vaak geen
doel op zich, maar een middel om andere vormen van criminaliteit te plegen. Zie hierna ook onder het
kopje ‘Verbanden’.
Strafbaarstelling van het delict
Hacken wordt in het Wetboek van Strafrecht computervredebreuk genoemd en is strafbaar gesteld in
artikel 138ab Sr. Volgens dit artikel moet sprake zijn van het opzettelijk en wederrechtelijk
binnendringen in een geautomatiseerd werk of een deel daarvan. De opzet moet zijn gericht op het
binnendringen en het binnendringen moet wederrechtelijk zijn. Iemand die per ongeluk in andermans
computersysteem verzeild raakt, is niet strafbaar.
Er is dus sprake van hacken indien iemand opzettelijk een computersysteem binnengaat waartoe hij
niet is gerechtigd. Van ‘binnendringen’ is volgens de wet in ieder geval sprake indien de toegang tot het
systeem wordt verworven: (a) door het doorbreken van een beveiliging, (b) door een
technische ingreep, (c) met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of (d) door het aannemen van
een valse hoedanigheid. De woorden ‘in ieder geval’ geven aan dat de opsomming niet beperkt is tot
deze gevallen De wetgever heeft daarmee de mogelijkheid open willen laten dat ook wanneer niet een
van de eerder genoemde kunstgrepen is toegepast, er toch sprake kan zijn van hacken.4
Onlangs heeft de Hoge Raad bepaald dat het onbevoegd meeliften op de router van de buren ook
computervredebreuk oplevert. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde in 2011 nog dat dit niet het geval
was. Computervredebreuk vereist dat er sprake is van een geautomatiseerd werk. Daarvan is alleen
sprake als een inrichting geschikt is om drie functies te vervullen, te weten opslag, verwerking én
overdracht van gegevens (zie artikel 80sexies Sr). Volgens het hof voldoet een router hier niet aan.5 De
Hoge Raad stelt op basis van de wetsgeschiedenis echter vast dat het begrip geautomatiseerd werk
niet beperkt is tot apparaten die zelfstandig aan deze drievoudige eis voldoen. Ook netwerken
bestaande uit computers en/of telecommunicatievoorzieningen (zoals routers) die gezamenlijk
geschikt zijn om de drie genoemde functies te vervullen, vormen een geautomatiseerd werk. Als dan
alleen in de router wordt binnengedrongen, kan er sprake zijn van computervredebreuk, omdat artikel
138ab Sr ook van toepassing is als er slechts in een deel van een geautomatiseerd werk wordt
binnengedrongen. De omstandigheid dat verdachte zich hierbij geen toegang verschaft tot beveiligde
gegevens doet aan strafbaarheid niet af. 6
Strafverzwarende gronden
Op grond van artikel 138ab lid 2 en lid 3 Sr kan een zwaardere straf opgelegd worden indien de hacker
niet alleen hackt, maar zich vervolgens ook nog schuldig maakt aan een bepaalde vervolghandeling.
Deze vervolghandeling kan bestaan uit:


4

5
6

het voor zichzelf of een ander overnemen, aftappen of opnemen van gegevens (artikel 138ab lid 2
Sr);

Dijkstra, J.J. (2008). Computercriminaliteit. In C.W.J. de Vey Mestdagh, J.J. Dijkstra & S.C. Huisjes (red.), ICT-recht.
Voor de praktijk. Groningen: Wolters Noordhof.
Gerechtshof ’s-Gravenhage 9 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP7080
Hoge Raad 26 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY9718
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Of, indien er is gehackt door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk (bijvoorbeeld
via internet), uit:




het met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maken van de
verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk (138ab lid 3 aanhef en onder a. Sr). Hiermee
wordt gedoeld op de situatie dat iemand binnendringt in een particuliere computer, dus een
computer die niet ter beschikking staat van het publiek, en vervolgens gebruik maakt van diensten
waarvoor normaal gesproken, elders zou moeten worden betaald. 7 Of:
het verwerven van toegang tot het geautomatiseerd werk van een derde (artikel 138ab lid 3
aanhef en onder b. Sr). Het moet hierbij gaan om een geautomatiseerd werk van een andere
beheerder dan het geautomatiseerde werk waarin de hacker in eerste instantie is
binnengedrongen.

Op grond van artikel 139d lid 3 Sr is op voorbereidingshandelingen een zwaardere straf van toepassing,
indien het oogmerk daarbij is gericht op een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab lid 2 of lid 3 Sr. Hierbij
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het oogmerk om computervredebreuk te plegen met het doel in
de binnengedrongen computer gegevens te kopiëren.
Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen
Voorbereidingshandelingen voor hacken zijn ook strafbaar. Artikel 139d lid 2 onder b. Sr stelt strafbaar
het verkopen, verwerven, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen of voorhanden hebben van
een wachtwoord, code of daarmee vergelijkbaar gegeven, waarmee toegang tot een geautomatiseerd
werk kan worden verkregen, met het oogmerk om te hacken, gegevens af te tappen of op te nemen,
enzovoort. Iemand die een ander een wachtwoord ontfutselt (‘verwerven’, bijvoorbeeld door social
engineering: overtuigen van een persoon om wachtwoord of code af te geven ) met de bedoeling om
diens computer te hacken, is dus strafbaar.
Verder kan iemand die een keylogger of bepaalde andere vormen van malware maakt, in bezit heeft of
verspreidt, strafbaar zijn. Onder de werking van artikel 139d lid 2 onder a. Sr valt namelijk het
vervaardigen, verkopen, verwerven, invoeren, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen of
voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel8 dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen
is voor het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab lid 1 Sr (hacken), artikel 138b Sr (toegang
tot een geautomatiseerd werk belemmeren) of artikel 139c Sr (aftappen/opnemen). Vereist is wel dat
het vervaardigen, verkopen enzovoort geschiedt met het oogmerk dat met dat technische hulpmiddel
een zodanig delict wordt gepleegd.

7
8

Kamerstukken II 1991/92, 21 551, nr. 12, p. 3-4.
Voor de vraag of een bepaalde vorm van malware kan worden gezien als technisch hulpmiddel in de zin van artikel
139d lid 2 onder a. Sr is van belang of deze ‘hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is’ voor het plegen van een
van de in het artikel genoemde delicten. De term ‘hoofdzakelijk’ sluit niet uit dat er ander gebruik mogelijk is, maar
houdt wel in dat dit gebruik ‘als ondergeschikt moet worden beschouwd’ ten aanzien van het gebruik als hulpmiddel
tot het begaan van een van de genoemde delicten. Hierbij zijn de naar objectieve maatstaven vast te stellen
gebruiksmogelijkheden beslissend (Kamerstukken II 2004/05, 30 036 (R 1784), nr. 3, p. 19).
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Verbanden
In de meeste gevallen is de hack geen doel op zich, maar alleen een middel om andere strafbare
handelingen uit te voeren. Directe verbanden met hacken zijn:
Gegevensdiefstal
Na het inbreken in bijvoorbeeld een computer of database kan de hacker
gegevens kopiëren.

 paragraaf 4.4

Gegevens vernielen
Na het inbreken in bijvoorbeeld een computer of database kan de hacker – al
dan niet expres – gegevens veranderen, wissen, onbruikbaar of
ontoegankelijk maken.

 paragraaf 4.6

Stoornis veroorzaken
Na het inbreken in bijvoorbeeld een computer of database kan de hacker een
stoornis in een geautomatiseerd werk veroorzaken waardoor dat werk
ontoegankelijk wordt (bijvoorbeeld een database of een website van een
webshop).

 paragraaf 4.5

Diefstal virtuele spullen
Indien een hacker zich toegang verschaft tot een account van iemand in een
virtuele wereld (bijvoorbeeld Habbo Hotel of World of Warcraft), kan hij zich
virtuele spullen toe-eigenen. Veelal hebben slachtoffers betaald voor de
aanschaf van virtuele spullen en vertegenwoordigen deze goederen dus
financiële waarde.

 paragraaf 5.8

Bewijsmiddelen
Als er sprake is van een complexe zaak, neem dan contact op met een digitaal expert uit je eenheid.
Probeer verder altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slachtoffer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.

Wat betreft het vastleggen van digitaal bewijs, is het van belang om, indien de dader en het slachtoffer
met elkaar gecommuniceerd hebben, zoveel mogelijk van de communicatie vast te leggen.
Veelvoorkomende manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde: chatten,
e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora. Voor het
vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website heeft, of
dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
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Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.

Adviezen voor de aangever
Handige websites
Website over veilig internetten
Actuele informatie over bedreigingen en oplossingen

www.veiliginternetten.nl

Consumentenbond – voorlichting over veilig online

www.laatjeniethacken.nl

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/ headers/index.-shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net, etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en fouten (CMI)

www.overheid.nl/identiteitsfraude

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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4.4

Gegevensdiefstal (data, foto’s, e-mail, enz.) (138ab en 139c Sr)
Hacken en gegevensdiefstal in de relationele sfeer 9

‘Ik was getrouwd met Ferdinand. Vorig jaar ben ik officieel gescheiden van hem. Na de
scheiding komt het proces van boedelscheiding en alimentatie toewijzing naar de kinderen
van mijn kant uit en van Ferdinand. Sinds een paar maanden is mij opgevallen dat er privé
gegevens van mij bekend waren bij Ferdinand en zijn advocaat.’
‘Ik had een brief ontvangen van mijn buren met een belastende verklaring voor de
rechtbank. Deze papieren brief had ik persoonlijk ontvangen op een andere locatie omdat ik
geen argwaan wilde wekken. Op [datum] heb ik de brief gedigitaliseerd, opgeslagen op mijn
laptop en via een draadloos netwerk verstuurd naar mijn advocaat. Op [datum] belden mijn
buren mij op en vertelden dat Ferdinand verhaal was komen halen over de verklaringen. Het
ging om informatie afkomstig uit de door mij verstuurde mail. Daarnaast zijn e-mails uit de
mailbox van mij gewist en had Ferdinand kennis van nog meer vertrouwelijke informatie
over mij.
Ik vermoed dat mijn ex-partner mogelijk de toegang tot mijn laptop heeft verkregen,
mogelijk door een hacker. De reden dat mijn ex-partner dit zou doen of het belang dat hij
hierbij heeft is dat hij op deze wijze de rechtsgang zou kunnen manipuleren door mijn
belastende verklaringen of mailwisselingen door te spelen aan zijn advocaat.’

Diefstal/kopiëren van gegevens. Gegevens zijn bijvoorbeeld tekstbestanden, foto’s, e-mails,
enzovoort.
Strafbaarstelling van het delict
Een hacker kan, nadat hij opzettelijk en wederrechtelijk (een deel van) een geautomatiseerd werk is
binnengedrongen, gegevens overnemen, aftappen of opnemen. Indien hij dit doet tijdens het hacken,
geldt op grond van artikel 138ab lid 2 Sr een zwaardere maximumstraf. Het kan hierbij gaan om zowel
stromende gegevens (gegevens die worden verwerkt of overgedragen) als opgeslagen gegevens.
Hacken zonder daaropvolgende gegevensdiefstal is ook strafbaar, zie daarvoor de sectie over hacken
( paragraaf 4.3).
Het aftappen of opnemen van gegevens is ook strafbaar op grond van artikel 139c Sr. Dit artikel stelt
het aftappen of opnemen van gegevens strafbaar die worden verwerkt of overgedragen door middel
van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk. Hierbij is niet van belang of de
dader zich ten tijde van het aftappen of opnemen wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk bevindt
(aan het hacken is  paragraaf 4.3). Wel is vereist dat het aftappen of opnemen opzettelijk en
wederrechtelijk gebeurt, er hierbij een technisch hulpmiddel wordt gebruikt, en het gegevens betreft
die niet voor de dader bestemd zijn. De strafbaarstelling beperkt zich tot ‘stromende gegevens’, dus
gegevens die worden verwerkt of overgedragen. In tegenstelling tot artikel 138ab lid 2 Sr valt het
overnemen van opgeslagen gegevens hier dus niet onder.
Bijzondere strafbaarstelling
Ten slotte is er nog een strafbaarstelling die zich alleen richt op personen die werkzaam zijn bij
aanbieders van telecommunicatienetwerken of -diensten (artikel 273d Sr en artikel 273e Sr). Het kan
hierbij gaan om zowel openbare als niet-openbare netwerken en diensten. Internet Service Providers
9

Leukfeldt, E.R., M.M.L. Domenie & W.Ph. Stol (2010). Verkenning cybercrime 2009. Den Haag: Boom Juridische
uitgevers.
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bieden doorgaans openbare netwerken en diensten aan. Bij een niet-openbaar netwerk kan je
bijvoorbeeld denken aan een bedrijfsnetwerk.
Een dergelijke persoon is strafbaar indien hij opzettelijk en wederrechtelijk kennis neemt van gegevens
die door tussenkomst van het betreffende netwerk of de betreffende dienst zijn opgeslagen, worden
verwerkt of overgedragen en die niet voor hem bestemd zijn, dan wel zodanige gegevens voor zichzelf
of een ander overneemt, aftapt of opneemt (artikel 273d lid 1 onder a. Sr).
Op grond van artikel 273e Sr is de hiervoor bedoelde persoon ook strafbaar indien hij opzettelijk toelaat
dat iemand anders het genoemde feit pleegt, of hij iemand anders daarbij als medeplichtige ter zijde
staat.
Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen
Ook voorbereidingshandelingen zijn strafbaar. Mogelijk zal een hacker die gegevens wil aftappen of
opnemen hiervoor een programma installeren, zoals spyware of een keylogger (programma dat
bijhoudt welke toetsen iemand aanslaat) . In dat geval is artikel 139d lid 1 Sr van toepassing. Dat artikel
heeft het oog op de persoon die een technisch hulpmiddel op een bepaalde plaats aanwezig doet zijn
met het oogmerk dat hierdoor wederrechtelijk een gesprek, telecommunicatie of andere
gegevensoverdracht of gegevensverwerking door een geautomatiseerd werk wordt afgeluisterd,
afgetapt of opgenomen. Ook dit artikel heeft alleen betrekking op stromende gegevens.
Iemand die een keylogger of bepaalde andere vormen van malware ( paragraaf 4.9) maakt, in bezit
heeft of verspreidt kan eveneens strafbaar zijn. Op grond van artikel 139d lid 2 onder a. Sr is namelijk
strafbaar: het vervaardigen, verkopen, verwerven, invoeren, verspreiden of anderszins ter beschikking
stellen of voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel 10 dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of
ontworpen is voor het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab lid 1 Sr (hacken), artikel 138b
Sr (toegang tot een geautomatiseerd werk belemmeren) of artikel 139c Sr (aftappen/opnemen). Vereist
is wel dat de gedraging geschiedt met het oogmerk dat met dat technische hulpmiddel een zodanig
delict wordt gepleegd.
Strafbare vervolghandelingen
Naast voorbereidingshandelingen kunnen ook handelingen die volgen op de gegevensdiefstal strafbaar
zijn. Artikel 139e Sr stelt enkele gedragingen strafbaar met betrekking tot gegevens waarvan de dader
weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die door wederrechtelijk afluisteren, aftappen of opnemen
zijn verkregen. Op de eerste plaats is het strafbaar om de beschikking te hebben over een voorwerp
waarop dergelijke gegevens zijn vastgelegd (een gegevensdrager), of om een zodanig voorwerp
opzettelijk ter beschikking te stellen van een ander (artikel 139e onder 1º en 3º Sr). Onder
laatstgenoemde gedraging wordt ook het aan een ander mededelen van de inhoud van het voorwerp
begrepen. Op de tweede plaats is het strafbaar dergelijke gegevens opzettelijk aan een ander bekend te
maken (artikel 139e onder 2º Sr).11 Hieronder wordt ook het ongericht openbaar maken begrepen.

10

11

Voor de vraag of een bepaalde vorm van malware kan worden gezien als technisch hulpmiddel in de zin van artikel
139d lid 2 onder a. Sr is van belang of deze ‘hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is’ voor het plegen van een
van de in het artikel genoemde delicten. De term ‘hoofdzakelijk’ sluit niet uit dat er ander gebruik mogelijk is, maar
houdt wel in dat dit gebruik ‘als ondergeschikt moet worden beschouwd’ ten aanzien van het gebruik als hulpmiddel
tot het begaan van een van de genoemde delicten. Hierbij zijn de naar objectieve maatstaven vast te stellen
gebruiksmogelijkheden beslissend (Kamerstukken II 2004/05, 30 036 (R 1784), nr. 3, p. 19).
Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om de werking van artikel 139e Sr uit te breiden naar andere vormen van
gegevensheling: www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_versterking_bestrijding_computercriminaliteit.
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Artikel 273 lid 1 onder 2º Sr stelt strafbaar: het opzettelijk bekendmaken of uit winstbejag gebruiken
van gegevens die door misdrijf zijn verkregen uit een geautomatiseerd werk van een onderneming van
handel, nijverheid of dienstverlening en die betrekking hebben op deze onderneming. Er is alleen
sprake van strafbaarheid indien de gegevens ten tijde van de bekendmaking of het gebruik niet
algemeen bekend waren, en uit de bekendmaking of het gebruik enig nadeel kan ontstaan. Op grond
van artikel 273 lid 2 Sr is strafbaarheid uitgesloten indien de dader te goeder trouw heeft kunnen
aannemen dat het algemeen belang de bekendmaking vereiste. Bovendien is op grond van artikel 273
lid 3 Sr sprake van een klachtdelict: geen vervolging heeft plaats dan op klacht van het bestuur van de
onderneming.
Verbanden
Hacken
Om gegevens te kunnen stelen/kopiëren is eerst toegang tot die gegevens
vereist. Indien het slachtoffer de dader geen toestemming heeft gegeven om
bij de gegevens te komen, is er sprake van hacken.

 paragraaf 4.3

E-fraude
Persoonsgegevens of andere gevoelige informatie van het slachtoffer
kunnen door de dader (op een later tijdstip) worden misbruikt
(identiteits-misbruik) voor het plegen van fraude.

 hoofdstuk 5

Identiteitsmisbruik
Persoonsgegevens kunnen door de dader misbruikt worden. De dader kan
zich (online) voordoen als het slachtoffer.

 paragraaf 5.3

Stalking of belaging
Het kan zijn dat de gestolen/gekopieerde data door de dader gebruikt wordt
om het slachtoffer systematisch lastig te vallen (stalking).

 paragraaf 6.3

Afpersing of chantage
Indien het om gevoelige informatie gaat die gestolen/gekopieerd is, kan de
dader de informatie gebruiken om het slachtoffer af te persen of te
chanteren.

 paragraaf 5.10

Smaad of laster
De daders kan de gestolen/gekopieerde informatie openbaar maken tegen de
zin van het slachtoffer in. Er kan dan sprake zijn van smaad of laster.

 paragraaf 6.4

Verspreiden van teksten of foto’s
Een hacker kan teksten of foto’s kopiëren van de computer van het
slachtoffer en deze verspreiden.

 paragraaf 6.9, 6.10

Bewijsmiddelen
Indien er sprake is van een complexe zaak, neem dan contact op met een digitaal expert uit je eenheid.
Probeer verder altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slacht-offer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Wat betreft het vastleggen van digitaal bewijs, is het van belang om, indien de dader en het slachtoffer
met elkaar gecommuniceerd hebben, zoveel mogelijk van de communicatie vast te leggen.
Veelvoorkomende manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde: chatten,
e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora. Voor het
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vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website heeft, of
dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.

Adviezen voor de aangever
Handige websites
Websites over veilig internetten
Actuele informatie over bedreigingen en oplossingen

www.veiliginternetten.nl

Consumentenbond – voorlichting over veilig online

www.laatjeniethacken.nl

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en –
fouten (CMI)

www.overheid.nl/identiteitsfraude

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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4.5

Stoornis veroorzaken (138b, 161sexies en 161septies Sr)

Stoornis veroorzaken – DDoS-aanval
Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het uitvoeren van meerdere
Distributed Denial of Service aanvallen oftewel DDoS-aanvallen gericht op verschillende
websites. Bij dergelijke aanvallen wordt met behulp van zogenaamde bots vanaf computers
van derden een dusdanige hoeveelheid aanvragen bij de betreffende websites gedaan dat
deze websites niet meer of slechts met een aanzienlijke vertraging te bereiken zijn.
Ten-gevolge van de DDoS-aanvallen zijn de netwerken van de betreffende internet service
providers gedurende kortere of langere tijd geheel of gedeeltelijk uitgevallen.
Door het handelen van verdachte en zijn mededaders is ergernis ontstaan en hebben niet
alleen de eigenaren van de websites maar ook de hostingproviders en hun andere klanten
schade geleden. Naast de financiële gevolgen, brengen een onbereikbaarheid en vertraging
van websites een slecht imago met zich mee voor de betreffende websites en komt de
dienstverlening in gevaar. Bovendien wordt de bezoekers van de websites informatie
onthouden, doordat zij tijdelijk of voor langere tijd de desbetreffende websites niet kunnen
bezoeken.
De verdachten werden schuldig bevonden aan (mede)plegen van artikel 161sexies Wetboek
van Strafrecht.
Rechtbank Den Haag 14 maart 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:AT0222

De kern van dit delict is het veroorzaken van een stoornis in een geautomatiseerd werk (bijvoorbeeld
een computer, website, webserver, enz.). Een bekende manier om een stoornis te veroorzaken is het
uitvoeren van een Denial of Service-aanval (DoS-aanval). Dit zijn aanvallen op een systeem of service
met als doel een systeem, service of netwerk zo te belasten dat deze uitgeschakeld wordt of niet meer
beschikbaar is. Bijvoorbeeld het platleggen van een website.
Dergelijke aanvallen kunnen worden uitgevoerd met behulp van een groep geïnfecteerde computers
die onder commando van een crimineel zijn gebracht (een zogenoemd botnet), maar ook door een
groep vrienden of bekenden die afspreken op een bepaald tijdstip massaal een website te bezoeken of
e-mails te versturen naar een bepaald adres. Denial of Service kan worden geïnitieerd vanaf een enkel
systeem, maar ook vanaf meerdere systemen tegelijkertijd. Denial of Service vanaf meerdere systemen
wordt een Distributed Denial of Service ofwel DDoS-aanval genoemd.12
Strafbaarstelling van het delict
Artikel 138b Sr stelt strafbaar het opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een
geautomatiseerd werk belemmeren door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden. Alleen het
aanbieden of toezenden van gegevens is onvoldoende voor strafbaarheid; vereist wordt dat de toegang
tot of het gebruik van het geautomatiseerde werk daadwerkelijk belemmerd wordt. Indien dit gevolg
uitblijft kan wel sprake zijn van een strafbare poging.
Met dit artikel heeft de wetgever onder meer ‘bombing’ strafbaar willen stellen, het toezenden van een
grote hoeveelheid e-mails aan één persoon. Het doel van bombing is het verstoppen van iemands e12

Kluijtmans, T.A.P. & E. van Zwan (2011). Van herkenning tot aangifte. Handleiding cybercrime. Den Haag: Govcert.nl.
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mailbox, zodat hij geen e-mails meer kan ontvangen.13 De inhoud van de e-mails is bij bombing
irrelevant. Artikel 138b kan ook betrekking hebben op het verzenden van andere gegevens dan e-mails,
als er maar sprake is van het belemmeren van de toegang tot of het gebruik van een geautomatiseerd
werk.
Naast artikel 138b Sr kan ook artikel 161sexies Sr van toepassing zijn. Dit artikel stelt onder meer
strafbaar het opzettelijk vernielen, verstoren of onbruikbaar maken van bijvoorbeeld computers en/of
computernetwerken. Het ‘verstoren’ wordt in de wet omschreven als het veroorzaken van stoornis in de
gang of in de werking van een geautomatiseerd werk of een werk voor -telecommunicatie. De term
‘opzettelijk’ in artikel 161sexies geeft aan dat de wil van de dader op dit veroorzaken gericht moet zijn.
Een dader kan behalve opzettelijk ook door schuld een stoornis in de gang of in de werking van een
geautomatiseerd werk veroorzaken. Dit is strafbaar volgens artikel 161septies Sr. In zowel
artikel 161sexies Sr als in artikel 161septies Sr is alleen sprake van strafbaarheid indien een van de in het
artikel genoemde gevolgen is ingetreden:
de opslag, verwerking of overdracht van gegevens ten algemene nutte wordt wederrechtelijk

verhinderd of bemoeilijkt;
er ontstaat stoornis in een openbaar telecommunicatienetwerk of in de uitvoering van een

openbare telecommunicatiedienst;
er ontstaat gemeen gevaar voor goederen of voor de verlening van diensten (‘gemeen’ staat

hierbij voor ‘gemeenschappelijk’, het gevaar moet verschillende goederen of dienstverleningen
bedreigen);14
er ontstaat levensgevaar voor een ander;

het feit heeft iemands dood tot gevolg. 15

Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen
In artikel 139d lid 2 Sr worden bepaalde voorbereidingshandelingen strafbaar gesteld met betrekking
tot artikel 138b Sr. Artikel 139d lid 2 onder a. Sr stelt strafbaar het vervaardigen, verkopen, verwerven,
invoeren, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen of voorhanden hebben van een technisch
hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is voor het plegen van bepaalde
misdrijven, waaronder het misdrijf van artikel 138b Sr. Voor de vraag of een technisch hulpmiddel
‘hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is’ voor het plegen van het delict van artikel 138b Sr zijn
de naar objectieve maatstaven vast te stellen gebruiksmogelijkheden beslissend. De term
‘hoofdzakelijk’ sluit niet uit dat er ander gebruik mogelijk is, maar houdt wel in dat dit gebruik ‘als
ondergeschikt moet worden beschouwd’ ten aanzien van het gebruik als hulpmiddel tot het begaan van
het in artikel 138b Sr omschreven delict.16
In artikel 161sexies lid 2 Sr worden bepaalde voorbereidingshandelingen strafbaar gesteld. Strafbaar is
het vervaardigen, verkopen, verwerven, invoeren, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen of
voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is
voor het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 161sexies lid 1 (artikel 161sexies lid 2 onder a. Sr).
Vereist is wel dat de gedraging geschiedt met het oogmerk dat met dat technische hulpmiddel een
zodanig delict wordt gepleegd.

13
14

15
16

Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nr. 3, p. 40.
Fokkens, J.W. & A.J.M. Machielse (red.) (2004), T.J. Noyon, G.E. Langemeijer & J. Remmelink, Het Wetboek van
Strafrecht (losbladig). Deventer: Kluwer, aant. 4 bij artikel 161sexies i.c.m. aant. 9 bij artikel 157.
In artikel 161sexies wordt bij dit laatste gevolg tevens vereist dat er levensgevaar voor een ander te duchten is.
Kamerstukken II 2004/05, 30 036 (R 1784), nr . 3, p. 19.
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Eveneens strafbaar is het verkopen, verwerven, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen of
voorhanden hebben van een computerwachtwoord, code of daarmee vergelijkbaar gegeven waardoor
toegang kan worden verkregen tot een geautomatiseerd werk of een deel daarvan (artikel 161sexies lid
2 onder b. Sr). Vereist is wel dat de gedraging geschiedt met het oogmerk dat daarmee een zodanig
delict wordt gepleegd.
Indien er bij een DDoS-aanval gebruikt wordt gemaakt van een botnet, is er in ieder geval sprake van
dat er is binnengedrongen in de in het botnet opgenomen computers. Aangezien deze computers
geautomatiseerde werken -vormen, is dit strafbaar volgens artikel 138ab Sr (hacken).
Strafbare gevolgen
Een DDoS-aanval kan tot gevolg hebben dat de gebruikers van het aangevallen geautomatiseerde werk
geen toegang meer hebben tot de in dat werk opgeslagen gegevens. Het ontoegankelijk maken van
gegevens maakt onderdeel uit van de strafbaarstellingen die betrekking hebben op het veranderen,
wissen, onbruikbaar maken enzovoort van computergegevens. 17 Indien het ontoegankelijk maken
opzettelijk gebeurt, is dit strafbaar volgens artikel 350a Sr. Indien dit niet opzettelijk gebeurt, maar wel
aan iemands schuld te wijten is, is die persoon strafbaar op grond van artikel 350b Sr. Zie hierover de
sectie over -gegevens vernielen ( paragraaf 4.6).
Verbanden
Hacken
Om een DDoS-aanval uit te voeren kan een botnet ( paragraaf 4.8)
-gebruikt worden. De computers die deel uitmaken van het botnet zijn
geïnfecteerd door middel van hacken.

 paragraaf 4.3

Afpersing
Het doel van een DDoS-aanval kan het afpersen van bijvoorbeeld een bedrijf
zijn. Veel bedrijven zijn deels of zelfs helemaal afhankelijk van hun website
(denk aan online winkels). Indien die website een tijd lang niet bereikbaar is
voor klanten, loopt het bedrijf omzet mis. Daarnaast kan er sprake zijn van
imagoschade en verliest het bedrijf mogelijk klanten doordat deze het
vertrouwen in het bedrijf hebben verloren.

 paragraaf 5.10

Vernielen van gegevens
Het kan zijn dat bij het uitvoeren van de DDoS-aanval – al dan niet expres –
gegevens worden veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk worden
gemaakt.

 paragraaf 4.6

Bewijsmiddelen
Als er sprake is van een complexe zaak, neem dan contact op met een digitaal expert uit je eenheid.
Probeer verder altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slacht-offer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Als dader en slachtoffer met elkaar gecommuniceerd hebben is het van belang om zoveel mogelijk van
die communicatie vast te leggen. Dit om digitaal bewijs te verzamelen. Veelvoorkomende manieren
van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde: chatten, e-mailen, sms-en,

17

Kluijtmans, T.A.P. & E. van Zwan (2011). Van herkenning tot aangifte. Handleiding cybercrime. Den Haag: Govcert.nl.
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internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora. Voor het vastleggen van
sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website heeft, of dat er
informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.

Adviezen voor de aangever
Handige websites
Websites over veilig internetten
Actuele informatie over bedreigingen en oplossingen

www.veiliginternetten.nl

Consumentenbond – voorlichting over veilig online

www.laatjeniethacken.nl

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en –
fouten (CMI)

www.overheid.nl/identiteitsfraude

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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4.6 Gegevens vernielen (350a en 350b Sr)
Een hacker kan, nadat hij is binnengedrongen, opzettelijk gegevens vernielen. Het kan daarbij gaan om
grote databases met gegevens, maar ook om het wissen van bepaalde e-mails of foto’s op een
computer.
Strafbaarstelling van het delict
Artikel 350a lid 1 Sr stelt strafbaar het opzettelijk en wederrechtelijk veranderen, wissen, onbruikbaar of
ontoegankelijk maken van gegevens, dan wel het daaraan toevoegen van andere gegevens. Het moet
hierbij gaan om gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van een
geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie. Het kan dus gaan om zowel opgeslagen
gegevens als om stromende gegevens (gegevens die worden verwerkt of overgedragen).
Artikel 350a Sr gaat uit van opzet. Gegevens kunnen echter ook worden vernield zonder dat de opzet
van de dader daarop is gericht. Als het aan iemands schuld te wijten is dat wederrechtelijk gegevens
worden veranderd, gewist enzovoort, kan artikel 350b lid 1 Sr van toepassing zijn. Dit artikel vereist wel
– net als artikel 350a lid 2 Sr – dat de vernieling van de gegevens ernstige schade tot gevolg heeft.
Artikel 350b lid 2 Sr stelt degene strafbaar aan wiens schuld te wijten is dat er wederrechtelijk gegevens
ter beschikking gesteld of verspreid worden die bestemd zijn om schade aan te richten in een
geautomatiseerd werk. Ook hierbij geldt – net als bij artikel 350a lid 3 Sr – dat voor strafbaarheid niet
vereist is dat de gegevens daadwerkelijk schade hebben aangericht.
Strafverzwarende gronden
Voor iemand die door tussenkomst van een openbaar tele-communicatie-netwerk (bijvoorbeeld via
internet) hackt en vervolgens ernstige schade met betrekking tot gegevens veroorzaakt, geldt op grond
van artikel 350a lid 2 Sr een zwaardere straf. Van ‘ernstige schade’ is in ieder geval sprake indien (een
gedeelte van) een computersysteem van een bedrijf gedurende twaalf uur niet toegankelijk is. 18
Op grond van artikel 354 Sr kunnen de misdrijven van artikel 350a en 350b Sr zwaarder worden bestraft
indien deze ‘arglistig’ gepleegd worden, of indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is.
Met de term ‘arglistig’ heeft de wetgever het oog gehad op ‘vernielingen etc. die heimelijk worden
gepleegd en die niet onmiddellijk opvallen bij het gebruik van het goed’. 19
Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen
Indien er bij het vernielen van de gegevens sprake is van het opzettelijk en wederrechtelijk
binnendringen van (een deel van) een geautomatiseerd werk – en er dus sprake is van hacken – dan is
artikel 138ab Sr van toepassing.
In artikel 350a lid 3 Sr wordt strafbaar gesteld het opzettelijk en wederrechtelijk ter beschikking stellen
of verspreiden van gegevens die bestemd zijn om schade aan te richten in een geautomatiseerd werk,
zoals computervirussen. Deze gedraging kan gezien worden als een voorbereidingshandeling: niet
vereist is dat de gegevens daadwerkelijk schade hebben aangericht. 20 Degene die het feit pleegt met
het oogmerk om schade als gevolg van deze gegevens te beperken is niet strafbaar (artikel 350a
lid 4 Sr).
Artikel 350b lid 2 Sr stelt degene strafbaar aan wiens schuld te wijten is dat er wederrechtelijk gegevens
ter beschikking gesteld of verspreid worden die bestemd zijn om schade aan te richten in een
18
19
20

HR 19 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD:1308
Kamerstukken II 1980/81, 16 813 (R 1165), nr. 5, p. 99.
Hoge Raad 28 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7009
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geautomatiseerd werk. Ook hierbij geldt – net als bij artikel 350a lid 3 Sr – dat voor strafbaarheid niet
vereist is dat de gegevens daadwerkelijk schade hebben aangericht.
Verbanden
Hacken
Om gegevens te kunnen vernielen is soms eerst toegang tot die gegevens
vereist. Indien het slachtoffer de dader geen toestemming heeft gegeven om
bij de gegevens te komen, is er sprake van hacken.

 paragraaf 4.3

Afpersing
Het doel van het vernielen van gegevens kan het afpersen van bijvoorbeeld
een bedrijf zijn. Veel bedrijven zijn deels of zelfs helemaal afhankelijk van
hun website (denk aan online winkels). Indien een hacker de database met
klantgegevens van het bedrijf vernielt, is er sprake van grote schade voor het
bedrijf. Daarnaast kan er sprake zijn van imagoschade en verliest het bedrijf
mogelijk klanten doordat deze het vertrouwen in het bedrijf hebben
verloren.

 paragraaf 5.10

Persoonsgerichte delicten
Het vernielen van digitale gegevens kan in verband staan met delicten in de
persoonlijke sfeer zoals bedreiging, ruzie en stalking.

 hoofdstuk 6

Bewijsmiddelen
Indien er sprake is van een complexe zaak, neem dan contact op met een digitale expert uit je eenheid.
Probeer verder altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slacht-offer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Wat betreft het vastleggen van digitaal bewijs, is het van belang om, indien de dader en het slachtoffer
met elkaar gecommuniceerd hebben, zoveel mogelijk van de communicatie vast te leggen.
Veelvoorkomende manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde: chatten,
e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora. Voor het
vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website heeft, of
dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
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Stap 10: Analyseer de informatie.
Stap 11: Formaliseer de aangifte.
Adviezen voor de aangever
Handige websites
Websites over veilig internetten
Actuele informatie over bedreigingen en oplossingen

www.veiliginternetten.nl

Consumentenbond – voorlichting over veilig online

www.laatjeniethacken.nl

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en –
fouten (CMI)

www.overheid.nl/identiteitsfraude

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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4.7

Defacing (350a en 350b Sr)
Defacing21

‘Ik doe aangifte van het opzettelijk en wederrechtelijk verwijderen en aanpassen van
gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, worden verwerkt
of overgedragen. Ik ben van beroep consultant en daarbij maak ik gebruik van een eigen
internetsite. Op [datum] heeft een onbekend persoon mijn internetsite gehackt en daarbij
gegevens veranderd en verwijderd. Dit heeft twee dagen geduurd waarna de onbekende al
mijn gegevens heeft verwijderd.’
‘Dit heeft geleid tot imagoschade en financiële schade. Ik heb namelijk mijn internetsite
moeten laten repareren. Omdat er nu op mijn site te lezen is dat ik gehackt ben, heb ik
schade geleden omdat ik daardoor een inkomstenderving heb geleden.’

Defacing is het zonder toestemming veranderen, vervangen of vernielen van een website. Het wordt
ook wel gezien als elektronische graffiti, oftewel het bekladden van de startpagina van een site door
hackers.
Defacing kan op twee manieren: mass defacing, een aanval waarbij geautomatiseerd een grote
hoeveelheid websites wordt aangevallen en gewone defacing, waarbij de cybercrimineel zich richt op
één website. Het doel kan zijn om te zorgen voor imagoschade voor het bedrijf van de website of om
malware te installeren op de website, waardoor de websitegebruikers op een verkeerd (betalings)spoor
worden gezet, of om van de website een distributiepunt van malware of illegale bestanden te maken. 22
Strafbaarstelling van het delict
De gegevens van een website zijn opgeslagen op een webserver. Een server is een geautomatiseerd
werk, omdat deze bedoeld is om gegevens op te slaan, te verwerken en over te dragen. 23 Om een
website zonder toestemming te wijzigen, zal er doorgaans eerst moeten worden binnengedrongen in
de server. Dat is hacken. Dit is strafbaar gesteld in artikel 138ab Sr. In de sectie over hacken wordt
uitgebreid ingegaan op de strafbaarstelling hiervan ( paragraaf 4.3).
Het veranderen van een website is strafbaar volgens artikel 350a Sr en 350b Sr. De server waarop de
betreffende website is gehost, vormt een geautomatiseerd werk. Bij defacing van de website worden
de op de server opgeslagen gegevens, of de door de server verwerkte of overgedragen gegevens
wederrechtelijk veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk gemaakt, dan wel worden er andere
gegevens aan toegevoegd. Indien dit opzettelijk gebeurt, is artikel 350a Sr van toepassing; indien dit
aan iemands schuld te wijten is artikel 350b Sr. In de sectie over gegevens vernielen ( paragraaf 4.6)
wordt uitgebreid ingegaan op de strafbaarstelling hiervan.
Strafbare gevolgen
Defacing kan leiden tot stoornis in de server, al is dat meestal niet de bedoeling van de dader(s). In dat
geval kunnen artikel 138b Sr (belemmeren van de toegang of het gebruik van een geautomatiseerd
werk) en de artikelen 161sexies Sr en artikel 161septies Sr toepasbaar zijn. In de sectie over stoornis
veroorzaken ( paragraaf 4.5) wordt uitgebreid ingegaan op de strafbaarstelling hiervan.
21

22
23
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Verbanden
Hacken
Defacing is een criminele techniek die gebruikt wordt door hackers. Hacken
is een middel om te kunnen defacen. Bij defacing is er dus bijna zeker ook
sprake van hacken.

 paragraaf 4.3

Afpersen
Defacing kan een middel zijn om een bedrijf af te persen. Door middel van
het (dreigen met) veranderen van een website kan een bedrijf worden
afgeperst.

 paragraaf 5.10

Persoonsgerichte delicten
Het vernielen van digitale gegevens kan in verband staan met delicten in de
persoonlijke sfeer zoals bedreiging, ruzie en stalking.

 hoofdstuk 6

Bewijsmiddelen
Indien er sprake is van een complexe zaak, neem dan contact op met een digitale expert uit je eenheid.
Probeer verder altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slacht-offer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Als dader en slachtoffer met elkaar gecommuniceerd hebben is het van belang om zoveel mogelijk van
die communicatie vast te leggen. Dit om digitaal bewijs te verzamelen. Veelvoorkomende manieren
van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde: chatten, e-mailen, sms-en,
internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora. Voor het vastleggen van
sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website heeft, of dat er
informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.
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Adviezen voor de aangever
Handige websites
Websites over veilig internetten
Actuele informatie over bedreigingen en oplossingen

www.veiliginternetten.nl

Consumentenbond – voorlichting over veilig online

www.laatjeniethacken.nl

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en –
fouten (CMI)

www.overheid.nl/identiteitsfraude

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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4.8 Malware (139d en 161sexies Sr)
Verspreiden Kournikova-virus
Verdachte heeft met behulp van een door hem van het internet gehaald programma, een
computervirus samengesteld en dat virus in een nieuwsgroep geplaatst, waarna het zichzelf
in korte tijd over het internet heeft verspreid. Het virus was weliswaar niet in staat om
rechtstreeks computergegevens aan te tasten, maar omdat het de eigenschap had zich
exponentieel te verspreiden, had het wereldwijd grote schade kunnen aanrichten doordat
-systemen hadden kunnen vastlopen als gevolg van de door het virus gegenereerde pieken
in het dataverkeer.
Rechtbank Leeuwarden 27 september 2001, ECLI:NL:RBLEE:2001:AD3861

Malware is een verzamelnaam voor kwaadaardige software (in het Engels: malicious software).
Voorbeelden zijn virussen, wormen, trojan horses en spyware:
 Virus: software die zichzelf kan verspreiden en bijvoorbeeld een computersysteem kan vernietigen
of bestanden naar een kwaadwillende kan opsturen.
 Worm: software die zichzelf via het internet kan verspreiden en schade kan aanrichten aan
computers en netwerkverbindingen.
 Trojan horse: software die zonder medeweten van de gebruiker de overtreder toegang verschaft
tot zijn computer.
 Spyware: software die, zonder dat de gebruiker toestemming heeft gegeven, informatie van die
gebruiker naar een andere partij stuurt. Het kan gaan om toetsaanslagen, screenshots, emailadressen, surfgedrag of persoonlijke informatie als creditcardnummers.
Als de malware de computer blokkeert en een mededeling verschijnt dat de computer weer vrijgegeven
zal worden na het betalen van een bepaald bedrag, is er sprake van ransomware. Bij de politie zijn
tientallen varianten van ransomware bekend, ook wel het politievirus genoemd. Ook in andere landen
heeft men hier last van. Vrijwel altijd wordt de naam van de politie misbruikt om onschuldige
computergebruikers op het verkeerde been te zetten. Een nieuwe en ernstige variant van ransomware
is de zogenaamde cryptoware. Daarbij worden bestanden of de toegang tot de cloud versleuteld. Er
wordt een bedrag gevraagd om de bestanden te ontsleutelen, maar in de praktijk blijkt de versleuteling
onomkeerbaar.
Strafbaarstelling van het delict
Artikel 350a lid 3 Sr stelt strafbaar het opzettelijk en wederrechtelijk ter beschikking stellen of
verspreiden van gegevens die bestemd zijn om schade aan te richten in een geautomatiseerd werk,
zoals computervirussen. Degene die dit feit pleegt met het oogmerk om schade als gevolg van deze
gegevens te beperken, is niet strafbaar (artikel 350a lid 4 Sr).
Artikel 350a lid 3 Sr gaat uit van opzet. Gegevens kunnen echter ook ter beschikking worden gesteld of
verspreid worden zonder dat het opzet van de dader daarop is gericht. Als het aan iemands schuld te
wijten is dat er wederrechtelijk gegevens ter beschikking gesteld of verspreid worden die bestemd zijn
om schade aan te richten in een geautomatiseerd werk, is artikel 350b lid 2 Sr van toepassing.
Indien de malware hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is voor het plegen van een misdrijf als
bedoeld in artikel 138ab lid 1 Sr (hacken), artikel 138b Sr (toegang tot een geautomatiseerd werk
belemmeren), artikel 139c Sr (aftappen/opnemen) of artikel 161sexies lid 1 Sr (o.a. opzettelijk stoornis
veroorzaken in een geautomatiseerd werk), kan de malware een technisch hulpmiddel vormen in de zin
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van artikel 139d lid 2 onder a. Sr of artikel 161sexies lid 2 onder a. Sr. Het is dan strafbaar dergelijke
malware te vervaardigen, te verkopen, te verwerven, in te voeren, te verspreiden of anderszins ter
beschikking te stellen of voorhanden te hebben. Vereiste is wel dat het vervaardigen, verkopen
enzovoort geschiedt met het oogmerk dat met dat technische hulpmiddel (de malware) een dergelijk
delict wordt gepleegd.
Voor de vraag of een bepaalde vorm van malware als technisch hulpmiddel in de zin van artikel 139d lid
2 onder a. Sr of artikel 161sexies lid 2 onder a. gezien kan worden, is van belang of deze ‘hoofdzakelijk
geschikt gemaakt of ontworpen is’ voor het plegen van een van de in die artikelen genoemde delicten.
De term ‘hoofdzakelijk’ sluit niet uit dat er ander gebruik mogelijk is, maar houdt wel in dat dit gebruik
‘als ondergeschikt moet worden beschouwd’ ten aanzien van het gebruik als hulpmiddel tot het begaan
van een van de genoemde delicten. Hierbij zijn de naar objectieve maatstaven vast te stellen
gebruiksmogelijkheden beslissend.24
Strafverzwarende gronden
Indien het oogmerk gericht is op een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab lid 2 of lid 3 Sr, is op grond van
artikel 139d lid 3 Sr een zwaardere straf van toepassing.
Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen
De in artikel 350a lid 3 Sr en artikel 350b lid 2 Sr strafbaar gestelde gedragingen kunnen worden gezien
als voorbereidingshandelingen; niet vereist is dat de gegevens daadwerkelijk schade hebben
aangericht. 25 Voldoende is dat sprake is van het ter beschikking stellen of verspreiden van de
schadelijke gegevens.
De in artikel 139d lid 2 onder a. Sr, artikel 139d lid 3 jº artikel 139d lid 2 onder a. Sr en artikel 161sexies
lid 2 onder a. Sr strafbaar gestelde gedragingen dienen te worden gezien als voorbereidingshandelingen met betrekking tot het misdrijf waarop het oogmerk van de dader is gericht.
Strafbare gevolgen
Indien er bij het verspreiden en/of installeren van de malware sprake is van het binnendringen van een
geautomatiseerd werk of een deel daarvan (hacken), is artikel 138ab Sr van toepassing. Een uitgebreide
beschrijving van de strafbaarstelling hiervan staat in de sectie over hacken ( paragraaf 4.3).
Welke andere strafbepalingen van toepassing zijn, is afhankelijk van het doel van de malware. Indien de
malware tot doel heeft om gegevens over te nemen, af te tappen of op te nemen (bijvoorbeeld het
vastleggen van wachtwoorden door een keylogger), is er sprake van gegevensdiefstal. In dat geval zijn
artikel 139d Sr en artikel 139 e Sr van toepassing. Een uitgebreide beschrijving van de strafbaarstelling
hiervan staat in de sectie over gegevensdiefstal ( paragraaf 4.4).
Het kan ook zijn dat de malware ervoor zorgt dat digitale gegevens vernield worden. Hierop zijn artikel
350a Sr en artikel 350b Sr van toepassing. Een uitgebreide beschrijving van de strafbaarstelling hiervan
staat in de sectie over gegevens vernielen ( paragraaf 4.6).
Indien de malware een stoornis veroorzaakt, dan gelden artikel 138b Sr, artikel 161sexies Sr en/of
artikel 161septies Sr. Een uitgebreide beschrijving van de strafbaarstelling hiervan staat in de sectie
over stoornis veroorzaken ( paragraaf 4.5)

24
25

Kamerstukken II 2004/05, 30 036 (R 1784), nr. 3, p. 19.
Hoge Raad 28 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7009; Kamerstukken II 2004/05, 26 671, nr. 7, p. 36.
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Verbanden
Hacken
Om de malware op de computer van het slachtoffer te installeren is in de
regel zonder toestemming toegang verkregen tot die computer. Dat is
hacken.

 paragraaf 4.3

Gegevensdiefstal
Het doel van bepaalde vormen van malware, bijvoorbeeld spyware, is het
stelen van (persoonlijke) informatie van het slachtoffer. Die informatie kan
dan weer gebruikt worden om fraude te plegen.

 paragraaf 4.4

Gegevens vernielen
Het doel van bepaalde vormen van malware is het veranderen, wissen,
onbruikbaar of ontoegankelijk maken van gegevens.

 paragraaf 4.6

Stoornis veroorzaken
Het doel van bepaalde vormen van malware, bijvoorbeeld een virus, is om een
stoornis in een geautomatiseerd werk te veroorzaken.

 paragraaf 4.5

Bewijsmiddelen
Neem contact op met een digitale expert uit je eenheid.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.
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Adviezen voor de aangever
Handige websites
Websites over veilig internetten
Actuele informatie over bedreigingen en oplossingen

www.veiliginternetten.nl

Consumentenbond – voorlichting over veilig online

www.laatjeniethacken.nl

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteits-fraude en
–fouten (CMI)

www.overheid.nl/identiteitsfraude

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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5 Internetfraude en andere criminaliteit
met een financieel oogmerk
5.1

Delictsvormen
In dit deel van het de handreiking komen delicten aan bod waarbij het doel van de dader financieel
gewin is. Hierna staat een lijst met alle delicten die gericht zijn op financieel gewin.

Identiteitsmisbruik

 paragraaf 5.3

Phishing

 paragraaf 5.4

Skimming

 paragraaf 5.5

Fraude via veiling- en verkoopsites

 paragraaf 5.6

Voorschotfraude

 paragraaf 5.7

Diefstal

 paragraaf 5.8

Heling (van computergegevens)

 paragraaf 5.9

Afpersing of chantage

 paragraaf 5.10

Spam

 paragraaf 5.11

Als het met de bovenstaande lijst niet gelukt is om te bepalen om welk delict het gaat, maak dan
gebruik van de lijst met praktijksignalen  paragraaf 5.2. Indien het delict ook niet in die lijst staat,
raadpleeg dan een digitaal expert.
Er is ook een digitale versie van deze handreiking. Deze Cybertoolkit is te vinden op PolitieKennisNet
(alleen toegankelijk voor politiemedewerkers).
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5.2

Praktijksignalen

Iemand heeft mijn inloggegevens voor mijn bank
misbruikt, waarschijnlijk doordat ik per ongeluk op zo’n
nepwebsite ben terechtgekomen.

Phishing  paragraaf 5.4

Ik heb een e-mail gekregen van mijn bank om mijn
gegevens op te sturen. Maar de bank kende deze email helemaal niet.

Phishing  paragraaf 5.4

Volgens mij ben ik slachtoffer van identiteitsmisbruik.
Er zijn namelijk op mijn naam en rekening door iemand
anders goederen besteld.

Identiteitsmisbruik  paragraaf 5.3

Ik ontvang ongevraagde e-mails voor Viagra of een
aanbod voor kennismaking met een mooie dame.

Spam  paragraaf 5.11

Ik ontvang heel veel reclame in mijn e-mailbox waar ik
niet om heb gevraagd. Ik heb meerdere keren
gereageerd op de e-mails met de vraag om te stoppen.
Maar helaas heeft dat geen effect

Spam  paragraaf 5.11

Iemand heeft van mijn rekening gepind, terwijl ik mijn
pasje nog heb.

Skimming  paragraaf 5.5

Ik heb via een verkoopsite een nieuwe racefiets
gekocht. Ik heb via internet betaald en de fiets zou
binnen twee weken geleverd worden. Na twee weken
had ik nog steeds niets ontvangen. Het is nu een
maand verder en ik wil aangifte doen van oplichting.

Fraude via veiling- en verkoopsites  paragraaf 5.6

Ik heb goederen besteld via internet en (deels)
betaald,
maar deze zijn niet geleverd.

Fraude via veiling- en verkoopsites  paragraaf 5.6

Ik heb goederen besteld via internet en (deels)
betaald,
maar de goederen bleken nep te zijn.

Fraude via veiling- en verkoopsites  paragraaf 5.6

Ik heb goederen geleverd, maar deze zijn niet betaald.

Fraude via veiling- en verkoopsites  paragraaf 5.6

Mijn zoon van 14 speelt het online spel Habbo Hotel. Hij
heeft daarin een eigen kamer ontworpen en
-meubeltjes gekocht. Hij heeft hiervoor met echt geld
betaald. Nu heeft iemand zijn virtuele meubeltjes
-gestolen.

Virtuele diefstal  paragraaf 5.8

Ik kreeg een e-mail waarin stond dat ik de enige
erfgenaam van een ver familielid was. Ik hoefde alleen
maar de kosten voor de notaris en dergelijke te betalen
en dan zou ik de erfenis krijgen. Ik heb het geld
over-gemaakt, maar nooit de erfenis gekregen.

Voorschotfraude  paragraaf 5.7

Ik heb via internet een dame in het buitenland leren
kennen. Na enige maanden wilden we elkaar
ontmoeten. Omdat zij weinig geld heeft, heb ik de
vlucht naar Nederland voorgeschoten. Ik heb hierna
niet meer van haar gehoord. Volgens mij ben ik
opgelicht.

Voorschotfraude  paragraaf 5.7

Gestolen spullen van mij worden verkocht op internet.

Heling  paragraaf 5.9

Spullen die ik via internet gekocht heb zijn volgens mij
gestolen.

Heling  paragraaf 5.9
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Ik ontvang rekeningen van producten of diensten die ik
nooit heb besteld.

Identiteitsmisbruik  paragraaf 5.3

Met mijn creditcard heeft iemand zonder mijn
toestemming goederen gekocht.

Phishing  paragraaf 5.4
Skimming  paragraaf 5.5

Er worden herhaaldelijk spullen en goederen (via
internet) op mijn naam besteld en bezorgd, terwijl ik
dat niet zelf heb gedaan.

Stalking  paragraaf 6.3
Identiteitsmisbruik  paragraaf 5.3

Er worden geldbedragen van mijn rekening
afgeschreven bij winkels waar ik nooit iets heb
gekocht en in plaatsen waar ik nooit ben geweest.

Skimming  paragraaf 5.5
Identiteitsmisbruik  paragraaf 5.3

Persoonlijke gegevens die alleen op mijn computer
staan worden door iemand misbruikt. Die persoon zet
allerlei dingen op internet die niet iedereen hoeft te
weten.

Hacken  paragraaf 4.3
Identiteitsmisbruik  paragraaf 5.3
Smaad/laster  paragraaf 6.4

Ik heb malware/spyware op mijn computer gevonden
die persoonlijke gegevens van mij naar iemand
anders stuurt.

Hacken  paragraaf 4.3
Gegevensdiefstal  paragraaf 4.4

Iemand heeft mijn persoonsgegevens op internet
geplaatst.

Hacken  paragraaf 4.3
Gegevensdiefstal  paragraaf 4.4
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5.3

Identiteitsmisbruik (231b,326, 225 en 232 Sr)
Identiteitsmisbruik26

L krijgt een factuur met aanmaning tot betaling van een postorderbedrijf waarbij zij een
bestelling voor een home cinema set zou hebben geplaatst. De bestelling is gedaan op haar
klantregistratie, alleen het afleveradres is niet haar eigen adres. L heeft in het verleden wel
bestellingen geplaatst bij het postorderbedrijf, maar dat is al jaren geleden. Na het doen van
aangifte wordt L uiteindelijk schadeloos gesteld, maar het postorderbedrijf kan zijn schuld
op niemand verhalen. Niet duidelijk is hoe in dit geval de fraudeur aan de klantregistratiegegevens van L is gekomen.

Identiteitsmisbruik is het illegaal gebruiken van een aangemaakte/aangenomen identiteit.
Identiteitsmisbruik is zelden een doel op zich, maar bijna altijd een middel om andere vormen van
criminaliteit te plegen, bijvoorbeeld fraude.
Het aannemen van een andere dan de eigen digitale identiteit is identiteitsvervalsing. De vervalsing van
een identiteit kan op de volgende manieren:
 Identiteitsdiefstal: het stelen van een identiteit van een bestaand persoon. Dit kan middels het
stelen van digitale persoonsgegevens. Bijvoorbeeld met behulp van phishing of het gebruik van
spyware. De diefstal hoeft overigens niet via internet te gebeuren, maar kan ook gebeuren via een
ouderwetse manier, bijvoorbeeld door vuilnis of oud-papierbakken te doorzoeken.
 Identiteitscreatie: het creëren van een fictieve identiteit.
 Identiteitsdelegatie: het overnemen van een identiteit van een bestaand persoon met diens
toestemming.
Identiteitsmisbruik is vaak gelinkt aan fraude, maar (cyber)criminelen gebruiken het ook bij tal van
andere vormen van criminaliteit. Kenmerkend voor fraude met identiteitsmisbruik (van de identiteit
van een bestaande persoon) is dat het slachtoffer er vaak pas achterkomt dat die methode is gebruikt
wanneer het te laat is, bijvoorbeeld doordat geld van zijn rekening is verdwenen of doordat hij een
rekening krijgt voor hem onbekende producten.
Het is voor de politie niet altijd duidelijk wie slachtoffer is. In het verleden is aangevers wel
medegedeeld dat de politie geen aangifte van identiteitsmisbruik kan opnemen.27 Een argument is dat
het gebruik maken van de identiteit van een andere persoon op zich geen strafbaar feit is. Een ander
argument is dat de persoon die aangifte wil doen, niet de benadeelde is van de fraude (sommige
bedrijven nemen bijvoorbeeld de schade voor eigen rekening als blijkt dat de goederen bij een fraudeur
zijn afgeleverd). Ook de klant is hier echter slachtoffer: zijn of haar gegevens zijn misbruikt.
Strafbaarstelling
Sinds medio 2014 is identiteitsmisbruik strafbaar gesteld in artikel 231b van het wetboek van strafrecht.
De tekst van 231b Sr luidt: ‘Hij die opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens,
niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit
te verhelen of de identiteit van de ander te verhelen of misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig
nadeel kan ontstaan, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of een
geldboete van de vijfde categorie.’ Kort gezegd: wie identificerende persoonsgegevens van een ander
26

27

Tromp, N., J. Snippe, B. Bieleman & E. de Bie (2010). Preventieve maatregelen horizontale fraude. Groningen/Rotterdam: INTRAVAL.
Ministerie van Justitie (2010). Handreiking Politie Identiteitsfraude. Den Haag: Ministerie van Justitie.
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gebruikt om zijn eigen identiteit te verbergen of om de identiteit van die ander te verbergen of
misbruiken is strafbaar als uit dat gebruik nadeel kan ontstaan. Daarbij zij opgemerkt:
 De term ‘wederrechtelijk’ betekent dat de pleger van het feit geen toestemming heeft van degene
wiens persoonsgegevens hij gebruikt (deze strafbepaling ziet dus bijvoorbeeld niet op twee
personen die met wederzijdse instemming hun identiteiten verwisselen );
 Het is een opzetdelict. De pleger van het delict moet de bewuste persoonsgegevens van een ander
willens en wetens gebruiken of in ieder geval voorwaardelijk opzet op dit gebruik hebben gehad.
De delictsomschrijving heeft geen betrekking op iemand die een schrijffout maakt en zo per
ongeluk de geboortedatum van een ander gebruikt.
 De opzet hoeft niet te zijn gericht op de wederrechtelijkheid. De pleger kan dus niet aan
strafbaarheid ontkomen met de verdediging dat hij niet wist dat dit niet mocht. De wetgever
hanteert hier dezelfde formulering als bij 138ab Sr (hacken), namelijk ‘opzettelijk en wederrechtelijk’ en niet ‘opzettelijk wederrechtelijk’.
 Biometrische persoonsgegevens vallen niet onder deze bepaling, omdat het misbruik daarvan
strafbaar gesteld is in art. 231a Sr.


Onder de term ‘identificerende persoonsgegevens’ vallen volgens de wetgever bijvoorbeeld ook
inloggegevens: “Bij fraude met identificerende persoonsgegevens gaat het om fraude met alle
gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, zoals (combinaties van) naam, adres,
telefoonnummer, accounts, handles, nicknames etc. etc.“ (Kamerstukken II 2012/13, 33 352, 7, p. 2).



De term ‘nadeel’ beperkt zich volgens de wetgever niet tot financiële schade maar strekt zich ook
uit tot reputatieschade: “Het hieruit voorkomende nadeel kan vele vormen aannemen, zoals direct
financieel nadeel, reputatieschade of schade door het vervuilen van (overheids)databases met
valselijk aan een persoon gelinkte informatie.“ (Kamerstukken II 2012/13, 33 352, 7, p. 2). En: “Een
ander voorbeeld dat onder de reikwijdte van artikel 231b Sr valt, is de situatie waarin iemand op
naam van een ander en zonder diens instemming een account aanmaakt, en die ander op dat
account in een kwaad daglicht stelt waardoor die ander reputatieschade lijdt.“ (Kamerstukken I
2013/14, 33352, C, p. 4-5).

Volgens onderzoekers kan een identiteit niet als een ‘goed’ in de zin van artikel 310 Sr (diefstal), 321 Sr
(verduistering) of 416 e.v. Sr (heling) worden beschouwd. 28 Wel kan sprake zijn van een van de andere
delicten uit het Wetboek van Strafrecht, zoals valsheid in geschrifte of oplichting.
Het argument dat niet de persoon in kwestie zelf, maar een ander zoals een bedrijf financiële schade
heeft geleden van de fraude hoeft geen belemmering te vormen om de aangifte op te nemen. Artikel
161 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat iedereen die kennis draagt van een gepleegd
strafbaar feit bevoegd is daarvan aangifte te doen. Op grond van artikel 163 lid 6 van het Wetboek van
Strafvordering is de politie verplicht een dergelijke aangifte op te nemen.
Identiteitsmisbruik is geen doel op zich, maar een middel om vervolgens andere criminele activiteiten
mee uit te voeren. In veel gevallen zal dat om fraude gaan. Criminelen kunnen zich bijvoorbeeld met
gestolen creditcardgegevens voordoen als de rechtmatige creditcardhouder en goederen bestellen. Zo
kunnen zij ook met gestolen accountgegevens bankrekeningen leeghalen, enzovoort.
Strafbaarheid kan aan de orde zijn bij het gebruiken van de identiteitsgegevens van een ander,
bijvoorbeeld als dat gebruik onderdeel is van een e-fraude. ‘Identiteitsmisbruik’ is een delict volgens
28

Vries, U.R.M.Th. de, H. Tigchelaar, M. van der Linden & A.M. Hol (2007). Identiteitsfraude: een afbakening. Een
internationale begripsvergelijking en analyse van nationale strafbepalingen. Den Haag/Utrecht: WODC, Ministerie van
Justitie/Universiteit Utrecht (p. 228).
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231b Sr. Het ‘iemand bewegen tot afgifte van enig goed door het aannemen van een valse naam of een
valse hoedanigheid’ is strafbaar als 0plichting (artikel 326 Sr). Wel dient er hierbij sprake te zijn van het
oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen.
Ook het opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift alsof het echt en onvervalst is, is
strafbaar (artikel 225 lid 2 Sr). Verder is het op grond van artikel 232 lid 2 Sr strafbaar om opzettelijk een
valse of vervalste betaalpas, waardekaart enzovoort als echt en onvervalst te gebruiken.
Strafverzwarende gronden
Een bankpas en pincode kunnen worden gezien als een ‘valse sleutel’, wat een strafverzwarende
omstandigheid bij diefstal oplevert (artikel 311 Sr). 29 Zelfs indien de verdachte niet over de pincode
beschikt, kan een onbevoegd gebruikte bankpas een valse sleutel zijn. 30 Ook een onbevoegd
wachtwoord kan als een valse sleutel in de zin van artikel 311 Sr worden gezien. 31 Hetzelfde geldt voor
het onbevoegde gebruik van iemands inloggegevens, TAN-codes enzovoort met betrekking tot
internetbankieren.32
Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen
Handelingen om een identiteit te verkrijgen kunnen strafbaar zijn. Een crimineel kan aan
identiteitsgegevens komen door in te breken in computersystemen. In dat geval is er sprake van hacken
(artikel 138ab) en na een hack gegevens overnemen, aftappen of opnemen (artikel 138ab lid 2 Sr). Een
uitgebreide beschrijving van de strafbaarstelling hiervan staat in de sectie over hacken ( paragraaf
4.3).
Op het opzettelijk en wederrechtelijk met een technisch hulpmiddel aftappen of opnemen van
persoonlijke gegevens (door bijvoorbeeld spyware of een -keylogger) is artikel 139c Sr van toepassing.
Voorbereidingshandelingen zijn strafbaar gesteld in artikel 139d Sr. Indien er sprake is van het
opzettelijk en wederrechtelijk kennisnemen, overnemen, aftappen of opnemen van gegevens door een
persoon die werkzaam is bij een al dan niet openbaar telecommunicatienetwerk of een al dan niet
openbare telecommunicatiedienst, is artikel 273d lid 1 onder a. Sr van toepassing. Een uitgebreide
beschrijving van de strafbaarstelling hiervan staat in de sectie over gegevensdiefstal ( paragraaf 4.4).
Bij het ‘stelen’ van een bestaande identiteit of het creëren van een nieuwe identiteit kan ook sprake zijn
van valsheid in geschrifte. Dit is strafbaar gesteld in artikel 225 e.v. Sr. Op grond van artikel 225 lid 1 Sr
is het strafbaar om een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, na te maken
(‘valselijk op te maken’) of te vervalsen. Het namaken of vervalsen is alleen strafbaar indien de dader
het oogmerk heeft om het geschrift ‘als echt en onvervalst’ te gebruiken of door anderen te doen
gebruiken.33
29

30
31
32

33

Vries, U.R.M.Th. de, H. Tigchelaar, M. van der Linden & A.M. Hol (2007). Identiteitsfraude: een afbakening. Een internationale begripsvergelijking en analyse van nationale strafbepalingen. Den Haag/Utrecht: WODC, Ministerie van
Justitie/Universiteit Utrecht.
Hoge Raad 7 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI1588
Kamerstukken II 1990/91, 21 551, nr. 6, p. 31-32; Rechtbank Amsterdam 2 april 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BH9789.
Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Almelo 10 mei 2011, ECLI:NL:RBALM:2011:BQ4008 ; Rechtbank Utrecht 15 juli 2011,
ECLI:NL:RBUTR:2011:BR1710
Het begrip geschrift wordt ruim uitgelegd. Computergegevens die leesbaar zijn of op tamelijk eenvoudige wijze
leesbaar kunnen worden gemaakt, én met enige duurzaamheid (d.w.z. met de bedoeling (tijdelijk) te bewaren) zijn
vastgelegd, vormen een geschrift (bron: Hoge Raad 15 januari 1991, NJ 1991 ECLI:NL:HR:1991: AC3981; meer
algemeen: Kamerstukken II 2002/03, 29 025, nr. 3, p. 3). Dit geldt bijvoorbeeld voor e-mails, webpagina’s en de meeste
computerbestanden. Dit betekent niet dat deze ook altijd onder artikel 225 Sr vallen; hiervoor is immers ook vereist
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Het beschikken over de identiteitsgegevens van een ander of het beschikken over fictieve
identiteitsgegevens is op zichzelf niet altijd strafbaar, maar wel als deze zijn verkregen door
wederrechtelijk (computer)gegevens af te tappen of op te nemen (artikel 138ab lid 2 Sr, artikel 139c Sr
en artikel 273d lid 1 onder a. Sr). Dan zijn het aan een ander bekendmaken van die gegevens, en het de
beschikking hebben over of opzettelijk aan een ander ter beschikking stellen van een voorwerp waarop
die gegevens zijn vastgelegd, strafbaar (artikel 139e Sr). Indien het aftappen of opnemen is verricht
door iemand die werkzaam is bij een aanbieder van een telecommunicatienetwerk of -dienst, zijn
bovendien de bijzondere strafbaarstellingen van artikel 273d en 273e Sr van toepassing.
Verder is strafbaar degene die opzettelijk een vals of vervalst geschrift aflevert of voorhanden heeft,
terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is om als echt en onvervalst
te worden gebruikt (artikel 225 lid 2 Sr). Er bestaat een aparte strafbepaling met betrekking tot valse of
vervalste betaalpassen, waardekaarten enzovoort. Strafbaar is degene die een dergelijke pas of kaart
aflevert, voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert, verkoopt of overdraagt, terwijl hij weet
of redelijkerwijs moet vermoeden dat die pas of kaart bestemd is om als echt en onvervalst te worden
gebruikt (artikel 232 lid 2 Sr) (zie met betrekking tot reisdocumenten artikel 231 Sr).

Verbanden
Fraude
Identiteitsmisbruik kan een financieel oogmerk hebben. Criminelen
misbruiken de identiteit van iemand om er zelf financieel beter van te
worden. Bijvoorbeeld door het bestellen van goederen op naam van iemand
anders of het leeghalen van een bankrekening. Dergelijke delicten vallen
onder oplichting.

 hoofdstuk 5

Persoonsgerichte delicten
Ook bij delicten in de relatiesfeer, bijvoorbeeld bedreiging en stalking, kan
de dader gebruik maken van identiteitsmisbruik om het slachtoffer dwars te
zitten (bijvoorbeeld het uit naam van een slachtoffer versturen van e-mails
met vervelende teksten).

 hoofdstuk 6

Hacken
Om digitale identiteitsgegevens te verkrijgen kan een crimineel inbreken in
een computer of database. Er is in dat geval sprake van hacken.

 paragraaf 4.3

Phishing
Dit is een middel om identiteitsgegevens te bemachtigen waarmee later
fraude kan worden gepleegd.

 paragraaf 5.4

Spam
Om zo veel mogelijk potentiële slachtoffers te maken kunnen phishingmails
in grote hoeveelheden tegelijk worden verstuurd.

 paragraaf 5.11

Verspreiden van foto’s
Indien een foto van het slachtoffer wordt gebruikt bij het
identiteits-misbruik, is er mogelijk inbreuk gemaakt op het portretrecht van
het slachtoffer.

 paragraaf 6.10

dat zij een bewijsbestemming hebben (‘dat er in het maatschappelijk verkeer betekenis aan pleegt te worden
toegekend voor het bewijs van enig feit’) (Hoge Raad 20 april 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9379).
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Bewijsmiddelen
Neem contact op met de afdeling financiële recherche van je eenheid. Een financieel rechercheur kan
bepalen of (en welke) maatregelen ten aanzien van de bewijsmiddelen moeten worden genomen om
het door de dader wederrechtelijk verkregen voordeel (WVW) later succesvol te kunnen ontnemen.
De aangever kan kopieën van bankafschriften, aanvragen van abonnementen en brieven van
incassobureaus meenemen.
Probeer altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slachtoffer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Als dader en slachtoffer met elkaar gecommuniceerd hebben is het van belang om zoveel mogelijk van
die communicatie vast te leggen. Dit om digitaal bewijs te verzamelen. De meest voorkomende
manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde: chatten, e-mailen, sms-en,
internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora. Voor het vastleggen van
sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website heeft, of dat er
informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.

Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.

Adviezen voor de aangever
Identiteitsmisbruik is niet een delict dat alleen via internet gepleegd kan worden. Er zijn ook vele
varianten waarbij internet (bijna) geen rol speelt. Voor dergelijke delicten heeft het ministerie van
Justitie in 2010 een aparte handreiking ontwikkeld. 34
Het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten 35 is door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingesteld. Dit meldpunt geeft een aantal tips om
identiteitsfraude te voorkomen.36 Hier een beknopte weergave van de tips:

34

Ministerie van Justitie (2010). Handreiking Politie Identiteitsfraude. Den Haag: Ministerie van Justitie.
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36

Geef niet zomaar een kopie van uw rijbewijs of paspoort.
Geef niet zomaar informatie over uzelf (bijv. persoonsgegevens of wachtwoorden via internet,
telefoon of aan de deur).
Pas op uw papieren, bewaar deze op een veilige plaats.
Denk goed na over wat u van en over uzelf prijsgeeft op internet. Scherm persoonlijke gegevens af
op netwerksites zoals Facebook. Deel niet zomaar gegevens zoals geboortedatum, pincodes of
wachtwoorden met anderen.
Geef niet te snel een kopie van uw identiteitsbewijs af. Meestal is dat niet nodig. Als u toch een
kopie geeft, schrijf er dan groot overheen dat het een kopie is voor het hotel of voor de
autoverhuur. Streep op de kopie ook uw burgerservicenummer door: in het paspoort staat dat
rechtsboven en onderaan in de balk met de codes.
Let op uw bankpasjes en creditcards. Verlies uw kaart niet uit het oog wanneer u betaalt.
Inspecteer de kaartlezer en scherm tijdens het intoetsen van uw pincode het toetsenbord af. Laat
bij verlies of diefstal direct uw passen blokkeren.
Breng, wanneer u verhuist, alle relevante organisaties op de hoogte van uw nieuwe adres om zeker
te weten dat alles met u mee verhuist. Hiermee voorkomt u dat uw post in verkeerde handen valt.
Controleer altijd direct na ontvangst uw bank- en creditcardafschriften. Meld alle transacties die u
niet herkent aan uw bank of creditcard-maatschappij, ook als het om kleine bedragen gaat.
Vernietig alle papieren met persoonlijke gegevens voordat u ze weggooit (bijv. bankafschriften,
creditcardafschriften, hypotheekpapieren, enz.).
Verander wachtwoorden, pincodes, DigiD en dergelijke regelmatig. Houd ze voor uzelf. Als u
vermoedt dat iemand anders een wachtwoord kan weten, verander het dan, ook als u deze
persoon (nog) vertrouwt. Relaties kunnen veranderen en in conflictsituaties kunnen mensen rare
dingen doen, ook met uw inloggegevens.
Beveilig uw brievenbus, zeker als deze ondiep is en u in een (flat)gebouw woont waar het niet zo
opvalt als onbekenden bij uw brievenbus rond-hangen. Breng een stevige borstel aan achter de
klep van de brievenbus. Als het kan, zorg er dan voor dat post eerst door een ‘tunneltje’ glijdt
voordat de brieven in de brievenbus landen. Zo helpt u voorkomen dat post ongemerkt wordt
gestolen.

www.overheid.nl/identiteitsfraude
www.overheid.nl/identiteitsfraude/identiteitsfraude-voorkomen
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Handige websites
Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude
en -fouten (CMI)

www.overheid.nl/identiteitsfraude

Meldpunt Internetgerelateerde fraude

www.mijnpolitie.nl/if.shtml

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/ headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort (pingen
van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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5.4

Phishing (326 en 225 Sr)
Een mogelijke phishingzaak37

‘Ik doe aangifte van oplichting, fraude dan wel diefstal. Ongeveer 14 dagen geleden, [datum]
heb ik ingelogd op de site van mijn bank om van mijn girorekening diverse overschrijvingen
te doen via internet. Ik merkte dat ik niet met mijn gewone gebruikersnaam en wachtwoord
in kon loggen op de site van mijn bank. Ik heb toen via de site een nieuw wachtwoord aan
moeten vragen omdat ik niet meer in kon loggen. Toen ik na ongeveer een week nog niks
had gehoord van mijn wachtwoord en gebruikersnaam heb ik gebeld met een medewerker
van de bank. Ik hoorde hem zeggen dat ik dat gewoon via de internetsite van mijn bank
moest doen. Ik heb dit vervolgens gelijk diezelfde dag nog gedaan en ik kreeg gisteren met
de post inderdaad mijn gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens ben ik vanmorgen met
de aan mij verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord ingelogd om onze girorekening te
raadplegen. Ik zag toen dat er op [datum] een overschrijving had plaatsgevonden met een
bedrag van € 25.000,-. Ik heb zelf nooit daartoe de opdracht gegeven. Sterker nog, de
overschrijving heeft plaatsgevonden in de tijd dat ik zelf niet in kon loggen op de site van
mijn bank om overschrijvingen via internet te doen.’

Phishing heeft als doel identiteitsmisbruik ( paragraaf 5.3) en fraude ( hoofdstuk 5). Een middel om
een (digitale) identiteit te bemachtigen is phishing. Phishing is een poging om via digitale middelen
(bijvoorbeeld e-mail of sms) persoonlijke informatie van mensen te ontfutselen, vaak door zich voor te
doen als een vertrouwde instantie.
Bij phishing stuurt de dader een e-mail (of sms) die lijkt te komen van een vertrouwde instantie. In die
mail dist de dader een verhaal op (bijv. uw datalimiet is overschreden, een upgrade is noodzakelijk) met
daaraan gekoppeld het -verzoek om persoonlijke informatie te verstrekken teneinde het probleem te
verhelpen (bijv. ‘Vul uw gebruikersnaam en password in, dan zullen we kosteloos uw account
upgraden’). Soms wordt aan het slachtoffer gevraagd de gegevens direct in de mail in te vullen, soms
op een website waarheen de mail verwijst. De tot nu toe veel gehanteerde strategie van de daders is
om de phishingmails in grote hoeveelheden te versturen (spam). De phishingmails worden steeds
professioneler. De slecht vertaalde teksten in slordig opgemaakte mails hebben hun langste tijd gehad.
Steeds vaker gaat het om keurig opgemaakte en correct gespelde brieven, inclusief logo van de
zogenaamde afzender, een bank bijvoorbeeld. De brief kan verwijzen naar een nepwebsite die zeer
sterk lijkt op de officiële site van de bank, maar die in beheer is bij de daders. Gegevens die op die
nepsite worden ingevoerd, komen bij de daders terecht, die deze vervolgens kunnen misbruiken.
Te verwachten is dat de phishing mails steeds professioneler en persoonlijker zullen worden opgesteld,
bijvoorbeeld op naam van de geadresseerde en met wellicht al persoonlijke gegevens daarin verwerkt.
Bijvoorbeeld: 'Geachte heer Jansen, als klant van ons ABC-kantoor aan de Schoolstraat weet u hoe
eenvoudig u uw geldzaken bij ons kunt regelen.' De daders moeten dan meer moeite doen, maar de
kans dat iemand erin trapt is vermoedelijk wel groter.

37

Leukfeldt, E.R., M.M.L. Domenie & W.Ph. Stol (2010). Verkenning cybercrime 2009. Den Haag: Boom Juridische
uitgevers.
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Strafbaarstelling
Phishing kan strafbaar zijn op grond van artikel 326 Sr, oplichting. Er is sprake van oplichting indien de
verdachte iemand door het aannemen van een valse naam of valse hoedanigheid, listige kunstgrepen
of een samenweefsel van verdichtsels beweegt tot het verrichten van bepaalde handelingen. Een van
deze handelingen is het ‘ter beschikking stellen van gegevens’. Dit is waar het bij phishing om draait:
door bedrog persoonlijke gegevens ontfutselen. Hierbij kan volgens de wetgever onder meer worden
gedacht aan de situatie dat een klant van een bank in een e-mail wordt verzocht in te loggen op een –
bedrieglijk veel op de echte website gelijkende – nagebouwde website van de bank. Op die
nagebouwde website wordt de klant vervolgens verzocht bepaalde persoonlijke gegevens in te
voeren.38
De dader is alleen strafbaar aan oplichting indien hij heeft gehandeld met het oogmerk zichzelf of een
ander wederrechtelijk te bevoordelen. Ook is nood-zakelijk dat hij, zoals hiervoor al is aangegeven, bij
het bedrog gebruik maakt van een van de in artikel 326 Sr genoemde oplichtingsmiddelen
(bijvoorbeeld listige kunstgrepen).
Artikel 225 Sr, dat valsheid in geschrifte strafbaar stelt, kan ook een belangrijke rol spelen bij phishing.
Er kunnen daarbij immers valse of vervalste geschriften gebruikt worden, zoals de phishing- e-mail. Op
grond van artikel 225 lid 1 Sr is het strafbaar om een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit
te dienen, na te maken (‘valselijk op te maken’) of te vervalsen. Het namaken of vervalsen is alleen
strafbaar indien de dader het oogmerk heeft om het geschrift ‘als echt en onvervalst’ te gebruiken of
door anderen te doen gebruiken. 39
Ook het opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift alsof het echt en onvervalst is, is
strafbaar (artikel 225 lid 2 Sr). Verder is strafbaar degene die opzettelijk een vals of vervalst geschrift
aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift
bestemd is om als echt en onvervalst te worden gebruikt (artikel 225 lid 2 Sr).

Verbanden
Identiteitsmisbruik
Persoonsgegevens en andere informatie over het slachtoffer kunnen
misbruikt worden. In dat geval is er sprake van identiteitsmisbruik.

 paragraaf 5.3

E-fraude
Het doel van de phishingaanval is om informatie van het slachtoffer te
ontfutselen (bijvoorbeeld inloggegevens of persoonlijke informatie). Deze
informatie kan gebruikt worden om fraude mee te plegen. Bijvoorbeeld het
doen van aankopen op naam van het slachtoffer of het plunderen van een
rekening middels internetbankieren.

 hoofdstuk 5

38
39

Kamerstukken II 2007/08, 31 386, nr. 3, p. 20.
Het begrip geschrift wordt ruim uitgelegd. Computergegevens die leesbaar zijn of op tamelijk eenvoudige wijze leesbaar kunnen worden gemaakt, én met enige duurzaamheid (d.w.z. met de bedoeling (tijdelijk) te bewaren) zijn vastgelegd, vormen een geschrift (Kamerstukken II 2002/03, 29 025, nr. 3, p. 3). Dit geldt bijvoorbeeld voor e-mails, webpagina’s en de meeste computerbestanden. Dit betekent niet dat deze ook altijd onder artikel 225 Sr vallen; hiervoor is
immers ook vereist dat zij een bewijsbestemming hebben (‘dat er in het maatschappelijk verkeer betekenis aan pleegt
te worden toegekend voor het bewijs van enig feit’) (bron: Hoge Raad 20 april 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9379).
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Virtuele diefstal
Indien de phishingpoging gericht was op het verkrijgen van inloggegevens
van accounts in virtuele werelden (bijvoorbeeld Habbo Hotel of World of
Warcraft) is er ook mogelijk sprake van diefstal van virtuele spullen.

 paragraaf 5.8

Spam
Om zo veel mogelijk potentiële slachtoffers te maken kunnen phishingmails
in grote hoeveelheden tegelijk worden verstuurd.

 paragraaf 5.11

Bewijsmiddelen
Neem contact op met de afdeling financiële recherche van je eenheid. Een financieel rechercheur kan
bepalen of (en welke) maatregelen ten aanzien van de bewijsmiddelen moeten worden genomen om
het door de dader wederrechtelijk verkregen voordeel (WVW) later succesvol te kunnen ontnemen.
Probeer altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slachtoffer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Probeer de phishingwebsite vast te leggen. Leg de communicatie die er is geweest tussen de dader(s)
en het slachtoffer vast (bijvoorbeeld de e-mail waarmee de dader het slachtoffer naar de phishingsite
heeft geleid).
 internetsporen.nl

Website

De meest voorkomende manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde:
chatten, e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora.
Voor het vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website
heeft, of dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.
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Adviezen voor de aangever
Handige websites
Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude
en -fouten (CMI)

www.overheid.nl/identiteitsfraude

Oplichting melden (publiek-privaat)

www.meldknop.nl

Meldpunt Internetgerelateerde fraude

www.mijnpolitie.nl/if.shtml

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/ headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd
(minder
betrouwbaar
dan
www.sidn.nl omdat de gegevens niet worden
gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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5.5

Skimming (232 Sr)

Skimming
Het plaatsen van een camera op een geldautomaat, waarmee de pincodes van de
ingevoerde passen kunnen worden opgenomen, kan echter volgens de rechtbank niet
anders worden uitgelegd dan te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf skimming. …
De pincode is bedoeld om te voorkomen dat onbevoegden betalingen doen langs
geautomatiseerde weg ten laste van bevoegde gebruikers. Het kopiëren van de pincodes is
een wezenlijk onderdeel van skimming. Derhalve is het plaatsen van een camerabalk op
zichzelf al een begin van uitvoering van het misdrijf skimming.
Rechtbank Breda 2 maart 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BL6922

Skimming of skimmen is het op onrechtmatige wijze bemachtigen en (met behulp van technische
middelen) kopiëren van gegevens uit de magneetstrip van een betaal- of waardepas. De op deze
manier verkregen gegevens vormen de basis van het namaken van de betaal- of waardepas.
Skimmers gaan op verschillende manier te werk. 40 Op geldautomaten en betaal-automaten plaatsen zij
opzetstukken/voorzetmondjes waarmee ze de magneet-strip van een betaalpas af kunnen lezen.
Daarna wordt de pincode door middel van diverse trucs onderschept. Bijvoorbeeld door een camera die
boven het toetsenbord is geïnstalleerd of simpelweg door over de schouder mee te kijken. Vervolgens
kunnen criminelen geld opnemen en betalingen verrichten in binnen- en buitenland.
Strafbaarstelling
Een belangrijke bepaling met betrekking tot skimming is artikel 232 lid 1 van het Wetboek van
Strafrecht. Dit artikel stelt strafbaar het opzettelijk namaken (‘valselijk opmaken’) of vervalsen van een
betaalpas, waardekaart etc. bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere
prestaties langs geautomatiseerde weg (bijv. een pinpas of creditkaart). Voor strafbaarheid wordt
vereist dat de dader het oogmerk had zichzelf of een ander te bevoordelen. Op grond van artikel 232 lid
2 Sr is het strafbaar om een valse of vervalste pas of kaart opzettelijk als echt en onvervalst te
gebruiken. Verder wordt strafbaar gesteld degene die opzettelijk een valse pas of kaart aflevert,
voorhanden heeft etc. terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de pas of kaart bestemd is
om als echt en onvervalst te worden gebruikt.
Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen
Ook voorbereidingshandelingen om te kunnen skimmen zijn strafbaar. Op grond van artikel 234 Sr is
het strafbaar om stoffen, voorwerpen of gegevens te vervaardigen, te ontvangen, zich te verschaffen,
te verkopen, over te dragen of voorhanden te hebben, wetende dat zij bestemd zijn tot het plegen van
(o.a.) het in artikel 232 lid 1 Sr omschreven misdrijf. Hieronder valt bijvoorbeeld het voorhanden hebben
van skimapparatuur.
Maar voorbereidingshandelingen kunnen ook als poging tot het plegen van het misdrijf omschreven in
artikel 232 lid 1 Sr bestraft worden. Zo is bijvoorbeeld het aanbrengen van skimapparatuur een poging

40

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-skimming-en-hoe-kan-ikvoorkomen-dat-anderen-mijn-betaalgegevens-zien.html
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tot het valselijk opmaken van een betaalpas.41 Een voorbeeld van een rechterlijke uitspraak hierover is
te vinden in de aan het begin van deze paragraaf opgenomen casus. Indien de skimmer zich bij de
voorbereiding van het skimmen de toegang heeft verschaft tot een geautomatiseerd werk
(bijvoorbeeld een geld- of betaalautomaat), kan er bovendien sprake zijn van hacken, artikel 138ab Sr
( paragraaf 4.3).42
Wie zich laat insluiten in een winkel en daarna de pinterminal losschroeft en daar een gat in brandt, is
kennelijk ook bezig met het verrichten van handelingen die gericht zijn op de voltooiing van het
voorgenomen misdrijf van het valselijk opmaken van betaalpassen.43
Strafbare vervolghandelingen
Indien er niet alleen geskimmed is (het namaken van de betaal- of waardepas), maar er daadwerkelijk
fraude ( hoofdstuk 5) gepleegd is (door met die betaal- of waardepas en de pincode geld op te nemen
of betalingen te verrichten), is er sprake van overtreding van artikel 232 lid 2 Sr, artikel 326 Sr
(oplichting)44 en artikel 311 lid 1 onder 5° Sr (diefstal door middel van valse sleutels). 45
Skimmen is gericht op het verkrijgen van financieel voordeel. Derhalve kan ook sprake zijn van
witwassen (artikel 420bis Sr).

Verbanden
E-fraude
Het skimming zelf is niet het doel, maar een middel om financieel voordeel te
behalen. Dat kan een skimmer doen door geld van de bankrekening af te
schrijven of door betalingen via de rekening van het slachtoffer te doen.

 hoofdstuk 5

Bewijsmiddelen
Rekeningafschriften van de aangever.
Aangifte opnemen
In dit geval verwerk je de melding niet in een aangifte, maar maak je alleen een mutatie. Er zijn meestal
meerdere meldingen over dezelfde geld- of betaalautomaat. Het is niet handig om daar allemaal losse
aangiften voor te maken. Neem contact op met het Landelijk Skimming Point.
Landelijk Skimming Point
Het Landelijk Skimming Point (LSP) is een publiek-privaat samenwerkingsverband van politie, Equens
(banken) en het OM. Het LSP verzamelt en analyseert alle relevante informatie over (inter)nationale
skimmingzaken. Door hun expertise is het LSP een vraagbaak voor politie en het OM. Het LSP doet
geen zelfstandige recherche onderzoeken maar ondersteunt bij het maken van processen-verbaal, het
opstellen van pre –weegdocumenten, projectplannen, rechtshulp verzoeken etc. Het LSP verstrekt
informatie aan onderzoeksteams in Nederland en in het buitenland.

41

42

43
44
45

http://blog.iusmentis.com/2010/04/08/skimming-toch-strafbaar/; zie bijvoorbeeld: Gerechtshof Amsterdam 26 januari
2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BL1899; Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 juli 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BR2019
Rechtbank Haarlem 31 oktober 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BG6284
Hoge Raad 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ8635
Hoge Raad 19 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:AD1526
Hoge Raad 7 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI1588
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Binnen het Landelijk Skimmingpoint zijn medewerkers van Equens (bancaire sector) werkzaam.
Hierdoor zijn er dus korte lijnen met banken (beelden/bankgegevens; skim- en cash locaties etc.).
Alle gegevens (ook restinformatie vanuit onderzoeken) worden door het Landelijk Skimmingpoint
geanalyseerd. Niet alleen vanuit de politieprocessen in Nederland maar ook bijvoorbeeld gegevens
vanuit Equens (overkoepelende bankenorganisatie) en Europol.
Om goede analyses te maken is het noodzakelijk dat alle informatie bij het Landelijk Skimmingpoint
terecht komt. Meld dus elk incident dat betrekking heeft op skimming aan het LSP. Het skimmingpoint
is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken onder nummer: 076-5437825 of via de mail
skimming@mw-brabant.politie.nl.
Skimming voorkomen46
U kunt Skimming voorkomen door geld- of betaalautomaten die er afwijkend uitzien niet te gebruiken.
Ook is het raadzaam het toetsenbord met uw hand af te schermen als u uw pincode intoetst. Laat u bij
het pinnen niet afleiden en ga niet in op personen die u willen helpen bij het pinnen.
Herkennen van skim-apparatuur47
Afwijkingen of veranderingen aan geld- of betaalautomaten kunnen betekenen dat er skimmers actief
zijn geweest. Op het beeldscherm van de meeste -geldautomaten staat een voorbeeld van hoe de
pasinvoermond van die bewuste geldautomaat er uit hoort te zien. Als de pasinvoermond van de
geld-automaat er anders uitziet dan op het plaatje, moet u deze niet gebruiken. Ook als uw bankpas
moeizaam door de pasinvoermond gaat, moet u stoppen met uw geldopname. In alle bovenstaande
gevallen moet u direct contact opnemen met de betrokken bank.

Handige websites
Site van De Nederlandsche Bank (DNB)

https://www.nvb.nl/nieuws/2013/2365/regels-voorveilig-internetbankieren-bij-alle-banken-gelijk.html

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-skimming-en-hoe-kan-ikvoorkomen-dat-anderen-mijn-betaalgegevens-zien.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-skimming-en-hoe-kan-ikvoorkomen-dat-anderen-mijn-betaalgegevens-zien.html
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5.6

Fraude via veiling- en verkoopsites (326 en 225 Sr)

Oplichting via een verkoopsite
De rechtbank acht bewezen dat [verdachte] 37 personen via de internetsite marktplaats.nl
heeft opgelicht. Hij bood onder verschillende namen gewilde concertkaartjes,
hartslag-meters en fietsonderdelen aan. Na een bedrag te zijn overeengekomen met de
koper van een goed, waarvoor de man – of in een enkel geval de koper – een advertentie had
geplaatst, liet hij het geld overmaken op één van zijn rekeningen. Soms boekte hij de door
de kopers gestorte bedragen door naar een andere bankrekening van hem zelf. Het
gekochte goed werd nimmer geleverd en de aanbieder werd (na verloop van tijd) voor de
kopers onbereikbaar. In een aantal gevallen werd na de betaling nog gecorrespondeerd over
het uitblijven van de levering van het gekochte. Daarbij werden door de man diverse
redenen voorgewend waardoor de levering (nog) niet mogelijk was.
Rechtbank Maastricht 11 mei 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ4797

In Nederland maken veel consumenten gebruik van internet om -goederen of diensten aan te schaffen.
Dat kan via webwinkels bij bedrijven, maar ook via verkoop- en veilingsites bij particulieren
(bijvoorbeeld Marktplaats, eBay of Speurders).
Oplichting via dergelijke sites gaat in de regel op de volgende manier. De koper betaalt vooraf (een
deel) van de afgesproken prijs. De verkoper levert het af-gesproken goed niet. In de meeste gevallen zal
de koper dus het slachtoffer zijn. Het kan echter ook andersom zijn. De verkoper levert het product,
maar de koper betaalt (een deel van het bedrag) niet. Ook kan een koper een hoger bedrag dan
afgesproken overmaken. De koper verzoekt vervolgens de verkoper het te veel betaalde via een money
transfer terug te betalen. Vervolgens blijkt de eerste overboeking frauduleus te zijn en wordt de
verkoper door de bancaire instelling verzocht om terugboeking. De goederen worden meestal niet
opgehaald.
Strafbaarstelling van het delict
Zowel in het geval dat de verkoper niet levert als in het geval dat de koper niet volledig betaalt, kan
artikel 326 Sr (oplichting) van toepassing zijn. Hierin wordt bedrog met het oogmerk zichzelf of een
ander wederrechtelijk te bevoordelen strafbaar gesteld. Artikel 326 Sr ziet onder meer op bedrog dat
leidt tot de afgifte van een goed (waaronder giraal en chartaal geld), de verlening van een dienst of het
ter beschikking stellen van gegevens. De toepassing van dit artikel bij fraude via veiling- en verkoopsites verschilt niet van de toepassing bij offline fraude. Oplichting kan volgens de wetstekst worden
gepleegd met een valse naam, een valse hoedanigheid, listige kunstgrepen of een samenweefsel van
verdichtsels. Wanneer iemand via internet een goed te koop aanbiedt en daarbij gebruik maakt van een
valse (bedrijfs)naam en vervolgens een factuur toezend met die valse (bedrijfs)naam, is sprake van het
aannemen van een valse hoedanigheid en het gebruik maken van een samenweefsel van verdichtsels.
Als deze gedragingen tot doel hebben het slachtoffer in de waan te laten dat de verdachte een
betrouwbare verkoper is en het slachtoffer daardoor bewogen wordt tot de afgifte van een geldbedrag,
is sprake van oplichting.48 Het zenden van een nep-factuur of spooknota, of het zenden van een factuur
voor waardeloze diensten (zoals het vermelden van een bedrijfsnaam op een onbekende website onder

48

Hof Den Haag 16 april 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1640
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het mom van reclame) heet ook wel acquisitiefraude. Niet zozeer particulieren maar vooral bedrijven
hebben daarmee te maken.
Let op! Indien de verdachte slechts één slachtoffer heeft gemaakt, is het niet altijd eenvoudig om vast
te stellen of er inderdaad sprake is van oplichting, of dat het gaat om een civielrechtelijk geschil.
Oplichters kunnen slachtoffers maken in verschillende politieregio’s. Er is dan niet altijd zicht op of een
oplichter één of meerdere mensen heeft opgelicht. Neem daarom ook een aangifte op indien er slechts
één slachtoffer bekend is.
Indien de koper er een beroep of gewoonte van maakt om niet (volledig) te betalen, kan ook sprake zijn
van flessentrekkerij, strafbaar gesteld in artikel 326a Sr. Op grond van dit artikel is het strafbaar een
beroep of een gewoonte te -maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige
betaling zichzelf of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren. 49
Naast oplichting en flessentrekkerij kan ook valsheid in geschrifte een rol spelen bij deze vorm van efraude. Dit is strafbaar gesteld in artikel 225 Sr. Op grond van artikel 225 lid 1 Sr is het strafbaar om een
geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, na te maken (‘valselijk op te maken’) of
te vervalsen. Het namaken of vervalsen is alleen strafbaar indien de dader het oogmerk heeft om het
geschrift ‘als echt en onvervalst’ te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. 50
Ook het opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift alsof het echt en onvervalst is, is
strafbaar (artikel 225 lid 2 Sr). Verder is strafbaar degene die opzettelijk een vals of vervalst geschrift
aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift
bestemd is om als echt en onvervalst te worden gebruikt (artikel 225 lid 2 Sr).
Oplichting via een verkoopsite51
‘Ik doe aangifte van oplichting. Doordat de verdachte een valse naam/valse hoedanigheid
aannam, dan wel gebruik maakte van listige kunstgrepen/samenweefsel van verdichtsels,
werd ik bewogen tot afgifte van geld/goed. De oplichting vond als volgt plaats:
Op internet werd via Marktplaats een telefoon aangeboden. De vraagprijs was 120 euro. Ik
had wel belang bij het product. Ik heb een mail gestuurd dat ik akkoord ging. Ik heb toen
geld over gemaakt naar ene Lian. Er werd mij gemaild dat ik een track-and-trace code zou
krijgen. Die heb ik nooit gehad. Latere correspondentie met Lian leverde alleen maar
excuses op. De adverteerder deed voorkomen of dat zij in België woonde, maar dat is
volgens mij helemaal niet waar. Het bestelde goed is niet geleverd. Ik vind dat ik ben
opgelicht, temeer omdat de telefoon later opnieuw op internet werd aangeboden.’

49
50

51

Zie onder meer Gerechtshof Arnhem, ECLI:NL:GHARL:2014:7098
Het begrip geschrift wordt ruim uitgelegd. Computergegevens die leesbaar zijn of op tamelijk eenvoudige wijze
leesbaar kunnen worden gemaakt, én met enige duurzaamheid (d.w.z. met de bedoeling (tijdelijk) te bewaren) zijn
vastgelegd, vormen een geschrift (bron: Kamerstukken II 2002/03, 29 025, nr. 3, p. 3). Dit geldt bijvoorbeeld voor emails, webpagina’s en de meeste computerbestanden. Dit betekent niet dat deze ook altijd onder artikel 225 Sr vallen;
hiervoor is immers ook vereist dat zij een bewijsbestemming hebben (‘dat er in het maatschappelijk verkeer betekenis
aan pleegt te worden toegekend voor het bewijs van enig feit’ (bron:
Hoge Raad 20 april 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AN9379).
Leukfeldt, E.R., M.M.L. Domenie & W.Ph. Stol (2010). Verkenning cybercrime 2009. Den Haag: Boom Juridische
uitgevers.
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Verbanden
Hacken
Om digitale identiteitsgegevens te verkrijgen kan een crimineel inbreken in
een computer of database. Er is in dat geval sprake van hacken.

 paragraaf 4.3

Phishing
Dit is een middel om identiteitsgegevens te bemachtigen waarmee later
fraude kan worden gepleegd.

 paragraaf 5.4

Identiteitsmisbruik
Indien de oplichter gebruik maakt van een gestolen of gecreëerde identiteit,
kan er ook sprake zijn van identiteitsmisbruik.

 paragraaf 5.3

Bewijsmiddelen
Probeer altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slachtoffer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Wat betreft het vastleggen van digitaal bewijs van fraude via veiling- of verkoopsites, zie
internetsporen.nl. Hier een beknopte weergave:
 Maak een print van de advertentie.
 Verzamel zo veel mogelijk gegevens van de adverteerder.
 Indien er een betaling via de bank is geweest, neem dan een afschrift van deze betaling mee.
Indien de dader en het slachtoffer met elkaar gecommuniceerd hebben, -probeer dan zoveel mogelijk
van de communicatie vast te leggen. Veelvoorkomende manieren van communicatie via internet/ICT
zijn, in willekeurige volgorde: chatten, e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen
aan discussiegroepen of fora. Voor het vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook
zijn dat de dader een website heeft, of dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook
deze informatie vast.
Neem contact op met de afdeling financiële recherche van je eenheid. Een financieel rechercheur kan
bepalen of (en welke) maatregelen moeten worden genomen om het door de dader wederrechtelijk
verkregen voordeel (WVW) later succesvol te kunnen ontnemen.
Opnemen aangifte
Burgers kunnen via www.mijnpolitie.nl melding doen van internetoplichting via een online
handelsplaats. Hierbij dient de burger ter identificatie en het verdere proces zijn burgerservicenummer
in te vullen. Het Meldpunt Internetoplichting (MIO) verwerkt en analyseert deze meldingen. Op deze
manier kunnen meldingen tegen dezelfde oplichter worden gebundeld en kan vervolgens als eerste
worden opgetreden tegen de grootste oplichters. Het MIO besluit of een voorbereidend strafrechtelijk
onderzoek ingesteld zal worden. Aan melders wordt in dat geval per e-mail verzocht om hun melding
om te zetten in een aangifte.
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In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.

Adviezen voor de aangever
Burgers kunnen via www.mijnpolitie.nl melding doen van internetoplichting via een online
handelsplaats. Hierbij dient de burger ter identificatie en het verdere proces zijn BSN in te vullen. Het
Meldpunt Internetoplichting (MIO) verwerkt en analyseert deze meldingen. Op deze manier kunnen
meldingen tegen dezelfde oplichter worden gebundeld en kan vervolgens als eerste worden
opgetreden tegen de grootste oplichters. Het MIO besluit of een voorbereidend strafrechtelijk
onderzoek ingesteld zal worden. Aan melders wordt in dat geval per -e-mail verzocht om hun melding
om te zetten in een aangifte.
Op de website www.veiliginternetten.nl staan tal van tips voor veilig internetten, veilig online winkelen
en veilig betalen. De website is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie
van Veiligheid en Justitie en het Platform voor de Informatiesamenleving (ECP).
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Handige websites
Veilig handelen (Marktplaats.nl)

http://www.marktplaats.nl/i/help/veilig-en-succesvol/

Veilig handelen (eBay.nl)

http://pages.ebay.nl/securitycenter

Veilig online bankieren

https://www.nvb.nl/thema-s/26/veiligheidfraude.html

Betalen via iDEAL

www.ideal.nl

Betalen via PayPal

www.paypal.nl

Betalen met creditcard

www.veiligonlinebetalen.nl

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Meldpunt Internetgerelateerde fraude, met tips over
veilig handelen.

www.mijnpolitie.nl/if.shtml

Oplichting melden (publiek-privaat)

www.meldknop.nl

Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude
en -fouten (CMI)

www.overheid.nl/identiteitsfraude

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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5.7

Voorschotfraude (326 Sr)
Voorschotfraude

Verdachte heeft, samen met zijn mededaders, een groot aantal personen benaderd met het
verhaal dat zij aanspraak zouden kunnen maken op een erfenis of een loterijprijs, waarbij
miljoenenbedragen in het vooruitzicht werden gesteld. Deze fraude wordt ook wel ‘Advance
Fee Fraud’ genoemd aangezien de slachtoffers worden bewogen tot het betalen van een
aantal voorschotten door middel van contante betalingen of money transfers.
Voorgespiegeld wordt dat die voorschotten uiteindelijk zullen leiden tot uitbetaling van
miljoenen-bedragen. De opgelichte slachtoffers ontvangen echter geen cent.
Verdachte heeft gebruik gemaakt van vele valse bescheiden zoals officieel ogende
documenten die afkomstig zouden zijn van banken en overheden, visitekaartjes,
loterijbrieven etc. Voorts organiseerde verdachte en zijn mededaders ontmoetingen waarbij
het slacht-offer officieel ogende documenten of een koffer met geld getoond werd.
Voorts hebben verdachte en zijn mededaders veelvuldig gebruik gemaakt van
witwas-praktijken, teneinde zelf buiten het zicht van politie en justitie te blijven. Hierdoor
hebben zij ook andere personen bij hun praktijken betrokken.
Rechtbank Den Haag 17 juli 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BD7515

Bij voorschotfraude is sprake van oplichtingspraktijken waarbij mensen voor grote bedragen worden
opgelicht door ze voorschotten te laten betalen. 52 Veelgebruikte andere benamingen voor deze vorm
van fraude zijn Nigeriaanse fraude of 419-fraude (naar het Nigeriaanse wetsartikel voor fraude). Er zijn
internationaal gezien honderden varianten. Doorgaans wordt de slachtoffers een groot geldbedrag in
het vooruitzicht gesteld (bijv. van een erfenis, loterij of investering), maar om dat te krijgen, moet het
slachtoffer wel eerst een geldbedrag (voorschot) betalen.
Strafbaarstelling
Artikel 326 Sr (oplichting) stelt bedrog met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te
bevoordelen, strafbaar. Artikel 326 Sr ziet onder meer op bedrog dat leidt tot de afgifte van een goed,
waaronder ook het doen van girale betalingen (door middel van overschrijvingen) of chartale
betalingen (door middel van munten en/of bankbiljetten) valt. De toepassing van dit artikel bij
voorschotfraude verschilt niet van de toepassing ervan bij andere vormen van (offline) fraude.
Indien de koper er een beroep of gewoonte van maakt om niet (volledig) te betalen, kan ook sprake zijn
van flessentrekkerij, strafbaar gesteld in artikel 326a Sr. Op grond van dit artikel is het strafbaar een
beroep of een gewoonte te -maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige
betaling zichzelf of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren.
Naast oplichting kan ook valsheid in geschrifte een rol spelen bij deze vorm van e-fraude. Dit is
strafbaar gesteld in artikel 225 Sr. Op grond van artikel 225 lid 1 Sr is het strafbaar om een geschrift dat
bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, na te maken (‘valselijk op te maken’) of te vervalsen.
Het namaken of vervalsen is alleen strafbaar indien de dader het oogmerk heeft om het geschrift ‘als
echt en onvervalst’ te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. 53
52
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Hulst, R.C. van der & R.J.M. Neve (2008). High-tech crime. Inventarisatie van literatuur over soorten criminaliteit en hun
daders. Den Haag: WODC.
Het begrip geschrift wordt ruim uitgelegd. Computergegevens die leesbaar zijn of op tamelijk eenvoudige wijze leesbaar kunnen worden gemaakt, én met enige duurzaamheid (d.w.z. met de bedoeling (tijdelijk) te bewaren) zijn vastge-
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Ook het opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift alsof het echt en onvervalst is, is
strafbaar (artikel 225 lid 2 Sr). Verder is strafbaar degene die opzettelijk een vals of vervalst geschrift
aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift
bestemd is om als echt en onvervalst te worden gebruikt (artikel 225 lid 2 Sr).
Verbanden
Identiteitsmisbruik
Indien de oplichter gebruik maakt van een gestolen of gecreëerde identiteit,
kan er ook sprake zijn van identiteitsmisbruik.

 paragraaf 5.3

Hacken
Om digitale identiteitsgegevens te verkrijgen kan een crimineel inbreken in
een computer of database. Er is in dat geval sprake van hacken.

 paragraaf 4.3

Phishing
Dit is een middel om identiteitsgegevens te bemachtigen waarmee later
fraude kan worden gepleegd.

 paragraaf 5.4

Bewijsmiddelen
Neem contact op met de afdeling financiële recherche van je eenheid. Een financieel rechercheur kan
bepalen of (en welke) maatregelen moeten worden genomen om het door de dader wederrechtelijk
verkregen voordeel (WVW) later succesvol te kunnen ontnemen.
Probeer altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slachtoffer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Als slachtoffer en dader met elkaar gecommuniceerd hebben is het van belang om zoveel mogelijk van
de communicatie tussen dader en slachtoffer vast te leggen. Dit om digitaal bewijs te verzamelen. De
meest voorkomende manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde:
chatten, e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora.
Voor het vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website
heeft, of dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.

legd, vormen een geschrift (Kamerstukken II 2002/03, 29 025, nr. 3, p. 3). Dit geldt bijvoorbeeld voor e-mails, webpagina’s en de meeste computerbestanden. Dit betekent niet dat deze ook altijd onder artikel 225 Sr vallen; hiervoor is
immers ook vereist dat zij een bewijsbestemming hebben (‘dat er in het maatschappelijk verkeer betekenis aan pleegt
te worden toegekend voor het bewijs van enig feit’ (bron: Hoge Raad 20 april 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9379).
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Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.

Adviezen voor de aangever
Handige websites
Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Meldpunt Internetgerelateerde fraude

www.mijnpolitie.nl/if.shtml

Oplichting melden (publiek-privaat)

www.meldknop.nl

Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude
en -fouten (CMI)

www.overheid.nl/identiteitsfraude

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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5.8

Diefstal (310 Sr)

Virtuele diefstal met behulp van bedreiging

Het slachtoffer in deze zaak speelt het internetspel Runescape. De dader fietste met het
slachtoffer naar huis en bedreigde hem met geweld als hij niet geld en goederen van
Runescape zou geven. Het slachtoffer werd met klappen op het hoofd en met schoppen
gedwongen om de spullen over te schrijven van zijn eigen account naar het account van de
dader. Toen hij ook nog met een mes werd bedreigd gaf het slachtoffer toe. De belangrijkste
gestolen items waren een virtueel amulet en een virtueel masker van Runescape. De
advocaat van de verdachte voerde aan de de spullen geen “goed” zijn in de zin van artikel
310 Sr. Het slachtoffer zou slechts een gebruiksrecht hebben op het spel.
De Hoge Raad stelt vast dat het masker en het amulet goederen zijn omdat het slachtoffer
binnen het spel de feitelijke en exclusieve beschikkingsmacht had over de objecten.
Hoge Raad 31 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BQ9251

Miljoenen mensen over de hele wereld bewegen zich tegenwoordig (ook) in een virtuele wereld. Een
virtuele wereld is een ‘plaats’ op internet waar mensen samen kunnen komen. Voorbeelden zijn World
of Warcraft, waar spelers missies moeten volbrengen en hun karakter moeten ontwikkelen, en Habbo
Hotel waarin vooral jongeren elkaar kunnen ontmoeten en een eigen hotelkamer kunnen inrichten.
In veel van die werelden kan met echt geld virtueel geld of virtuele spullen worden aangeschaft, zoals
Dragon Coins in het spelletje Dragon Fable, virtuele meubels in Habbo Hotel of maskers en amuletten
in het spel Runescape. De diefstal van dergelijke virtuele objecten is strafbaar.

Computervredebreuk en diefstal van virtuele goederen
Van aangever zijn goederen gestolen uit een virtuele wereld op internet. Deze virtuele
wereld heet Habbo Hotel. Aangever heeft deze goederen verkregen middels het overmaken
van geld via sms-berichten. (…)
‘Ik ben bij Habbo Hotel begonnen met een poppetje en daarna ben ik begonnen met het
aankleden van dit poppetje. Ik heb hierna steeds gebeld of een sms gestuurd en nadat ik dit
had gedaan kon ik nieuwe dingen kopen op Habbo Hotel. Ik had bij Habbo Hotel een waarde
opgebouwd van 25.000 credits wat dus ongeveer een waarde zou zijn van 4.000 euro als ik
gebeld zou hebben en een waarde van ongeveer 4.583 euro als ik een SMS zou hebben
verstuurd.’
‘Toen ik op [datum] inlogde zag ik dat mijn kamers op Habbo Hotel leeg waren. Ik zag dat
mijn meubels waren verdwenen. De meubels die ik had, onder andere een paarse
ijsmachine, waren veel waard. Ik weet dat voor deze ijsmachine in het illegale circuit
ongeveer 900 euro wordt geboden. Ik had ook twee gouden draken en daar wordt ook
ongeveer 200 euro per stuk voor geboden.’Verdachte is opzettelijk en wederrechtelijk in
geautomatiseerde werken (…) binnengedrongen, waarna verdachte vervolgens gegevens
(…) voor zichzelf heeft over-genomen, afgetapt of opgenomen, doordat hij, verdachte, een
zogenaamde ‘fake-site’ van www.hotmail.com heeft gemaild of gestuurd naar de gebruiker
van de internetsite van www.habbohotel.nl (…), en daarbij voornoemde gebruiker heeft
gevraagd om de link van voornoemde ‘fake-site’ (…) te openen, waarbij voornoemde
gebruiker werd doorgeleid naar de ‘fake-site’ van www.hotmail.com en aldaar originele
gebruikersnaam en wachtwoord invoerde, en waardoor hij, verdachte, de inloggegevens van
voornoemde gebruiker kon lezen en opslaan, en (…) vervolgens (…) op de site van
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www.habbohotel.nl heeft ingelogd op habbohotel-account van voornoemde gebruiker met
de hotmail/habbohotel naam.
Het bewezenverklaarde levert op: (1) Computervredebreuk, (2) Diefstal, waarbij de
schuldige de weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een
valse sleutel.
Rechtbank Amsterdam 2 april 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BH 9789

Strafbaarstelling van het delict
Bij virtuele diefstal is gewoon sprake van diefstal, strafbaar gesteld in artikel 310 Sr.
Indien de verdachte zich toegang heeft verschaft tot het account van het slachtoffer door het
onbevoegd gebruiken van diens wachtwoord, is er sprake van een bijzondere vorm van diefstal,
namelijk diefstal waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht middels
een valse sleutel.54 Hierop staat op grond van artikel 311 lid 1 onder 5 Sr een zwaardere straf dan op
‘eenvoudige’ diefstal.
Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen
Om virtuele diefstal te kunnen plegen heeft iemand zich zonder toestemming toegang moeten
verschaffen tot het account van het slachtoffer. In dat geval is in ieder geval sprake van hacken. Dit is
strafbaar gesteld in artikel 138ab Sr. Ook voorbereidingshandelingen voor hacken zijn strafbaar. Zie
hiervoor de sectie over hacken ( paragraaf 4.3).

Verbanden
Hacken
De hacker heeft zich zonder toestemming van het slachtoffer toegang
verschaft tot zijn of haar account. Dat is hacken.

 paragraaf 4.3

Phishing
Dit is ook een middel om identiteitsgegevens te bemachtigen.

 paragraaf 5.4

Identiteitsmisbruik
De hacker kan zich hebben voorgedaan als het slachtoffer en onder de naam
van het slachtoffer in deze virtuele wereld spullen hebben aangeschaft. Ook
kan de hacker na de inbraak persoonsgegevens van het slachtoffer en andere
informatie die hij heeft verkregen uit het account van het slachtoffer
misbruiken om bijvoorbeeld aankopen via internet te doen.

 paragraaf 5.3

Heling
Virtuele spullen kunnen ook weer worden doorverkocht. In dat geval is
mogelijk sprake van heling.

 paragraaf 5.9

54

Zie m.b.t. het feit dat een onbevoegd gebruikt wachtwoord een valse sleutel is: Kamerstukken II 1990/91, 21 551, nr. 6,
p. 31-32; zie m.b.t. artikel 311 Sr bijvoorbeeld: Rechtbank Amsterdam 2 april 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BH 9789
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Bewijsmiddelen
Indien er sprake is van een complexe zaak, neem dan contact op met een digitaal expert uit je eenheid.
Daarnaast kan de aangever in ieder geval proberen de volgende informatie aan te leveren:
 Gebruikersnaam (bijvoorbeeld de Habbo Hotel-accountnaam).
 Datum/tijdstip laatste keer waarop virtuele goederen zichtbaar aanwezig waren.
 Datum/tijdstip eerste keer waarop virtuele goederen niet meer zichtbaar aanwezig waren.
 Welke virtuele goederen zijn ontvreemd (globaal) en wat was de geschatte vertegenwoordigde
waarde van deze virtuele goederen?
 Welke internetpagina’s zijn bezocht rondom de periode dat de virtuele goederen voor de laatste
keer zichtbaar waren? Kijk bijvoorbeeld in de internetgeschiedenis.
 Is het slachtoffer geadviseerd/gevraagd om naar een bepaalde internetpagina te surfen of een
programma te downloaden? Zo ja,
 welke internetpagina’s/programma’s waren dat?
 door wie werd dit geadviseerd/gevraagd?
 IP-adres waarvandaan normaliter wordt ingelogd om in de virtuele wereld te gaan spelen. Dit IPadres is op te vragen door vanaf de computer van de aangever te surfen naar het webadres
www.watismijnip.nl (eventueel later aanvullen, daar aangever dit mogelijk thuis nog moet
uitzoeken).
Wat betreft het vastleggen van digitaal bewijs, is het van belang om, indien de dader en het slachtoffer
met elkaar gecommuniceerd hebben, zoveel mogelijk van de communicatie vast te leggen.
Veelvoorkomende manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde: chatten,
e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora. Voor het
vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website heeft, of
dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.
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Adviezen voor de aangever
Handige websites
Websites over veilig internetten
Actuele informatie over bedreigingen en oplossingen

www.veiliginternetten.nl

Consumentenbond – voorlichting over veilig online

www.laatjeniethacken.nl

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc.
heeft geregistreerd (minder betrouwbaar dan
www.sidn.nl omdat de gegevens niet worden
gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteits-fraude en
-fouten (CMI)

www.overheid.nl/identiteitsfraude

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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5.9

Heling van computergegevens (139e Sr)
Heling is het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed dat verkregen is door een
misdrijf, dan wel het vestigen of overdragen van een persoonlijk recht ten aanzien van een dergelijk
goed, terwijl de dader weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het om een door misdrijf verkregen
goed gaat. Iemand die via een verkoopsite een product koopt voor een onrealistisch lage prijs kan zich –
afhankelijk van de omstandigheden – bijvoorbeeld schuldig maken aan opzet- of schuldheling.
Strafbaarstelling
In het Wetboek van Strafrecht zijn drie soorten heling opgenomen: opzet-heling, gewoonteheling en
schuldheling.
Artikel 416 Sr stelt opzetheling strafbaar. In dit geval wist de dader dat het om een door misdrijf
verkregen goed ging. Artikel 417bis Sr stelt schuldheling strafbaar. De dader moet in dit geval
redelijkerwijs hebben vermoed dat het om een door misdrijf verkregen goed ging. Ten slotte stelt
artikel 417 Sr gewoonte-heling strafbaar. In dat geval heeft de dader een gewoonte gemaakt van het
plegen van opzetheling.
Naast de helingsbepalingen kunnen ook de witwasbepalingen van toepassing zijn. Witwassen is
strafbaar gesteld in artikel 420bis Sr, schuldwitwassen in artikel 420quater Sr en gewoontewitwassen
en witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf in artikel 420ter Sr.
Heling van (computer)gegevens
De toepassing van de helings- en witwasbepalingen bij de online heling van goederen verschilt in
beginsel niet van de toepassing bij offline heling. Indien sprake is van de heling van
(computer)gegevens, kunnen zich echter problemen voordoen.
De helingsbepalingen hebben namelijk alleen betrekking op door misdrijf verkregen ‘goederen’, de
witwasbepalingen op uit misdrijf afkomstige ‘voorwerpen’. In het geval sprake is van de heling van een
door misdrijf verkregen gegevensdrager, zoals bijvoorbeeld een cd-rom of de harde schijf van een
computer, is er niets aan de hand. Een gegevensdrager vormt zowel een goed in de zin van de
helingsbepalingen als een voorwerp in de zin van de witwasbepalingen. Indien echter sprake is van de
heling van door misdrijf verkregen ‘losse’ computergegevens, zijn de helings- en witwasbepalingen niet
van toepassing. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de publicatie van – tijdens de hack van een
computer gestolen – digitale foto’s. (Computer)gegevens kunnen namelijk niet als goed of voorwerp
aangemerkt worden.
Indien sprake is van de heling van (computer)gegevens is soms wel sprake van strafbaarheid op grond
van artikel 139e Sr, artikel 273 Sr, artikel 273d Sr of artikel 273e Sr.
Artikel 139e kan van toepassing zijn bij de heling van zowel gegevens als gegevens-dragers. Artikel
139e Sr stelt enkele gedragingen strafbaar met -betrekking tot gegevens waarvan de dader weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat die door wederrechtelijk afluisteren, aftappen of opnemen zijn
verkregen. Op de eerste plaats is het strafbaar om de beschikking te hebben over een voorwerp waarop
dergelijke gegevens zijn vastgelegd (een gegevensdrager), of om een zodanig voorwerp opzettelijk ter
beschikking te stellen van een ander (artikel 139e onder 1º en 3º Sr). Onder laatstgenoemde gedraging
wordt ook het aan een ander mededelen van de inhoud van het voorwerp begrepen. Op de tweede
plaats is het strafbaar dergelijke gegevens opzettelijk aan een ander bekend te maken (artikel 139e
onder 2º Sr). Hieronder wordt ook het ongericht openbaar maken begrepen.
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De strafbaarstelling is op twee belangrijke punten begrensd. Op de eerste plaats beperkt zij zich tot
gegevens die afkomstig zijn uit bepaalde misdrijven (de gegevens moeten verkregen zijn door
wederrechtelijk afluisteren, aftappen of opnemen). Op de tweede plaats beperkt zij zich tot bepaalde
handelingen (de beschikking hebben over een voorwerp met dergelijke gegevens of het opzettelijk ter
beschikking stellen daarvan van een ander; het opzettelijk bekendmaken van dergelijke gegevens).
In het wetsvoorstel Computercriminaliteit III wordt het helen van computergegevens afzonderlijk
strafbaar gesteld in het nieuw op te nemen artikel 139f Sr. In dit artikel wordt strafbaar gesteld degene
die niet-openbare gegevens verwerft, voorhanden heeft, ter beschikking van een ander stelt, aan een
ander bekend maakt of uit winstbejag voorhanden heeft of gebruikt, terwijl hij wist of redelijkerwijs had
moeten vermoeden dat deze gegevens door misdrijf zijn verkregen. Niet strafbaar is degene die te
goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen belang belangbekendmaking van de gegevens vereiste.55
Strafbare vervolghandelingen
Artikel 273 lid 1 onder 2º Sr stelt een bijzondere vorm van heling strafbaar: het opzettelijk
bekendmaken of uit winstbejag gebruiken van gegevens die door misdrijf zijn verkregen uit een
geautomatiseerd werk van een onderneming van handel, nijverheid of dienstverlening en die
betrekking hebben op deze onderneming. Er is alleen sprake van strafbaarheid indien de gegevens ten
tijde van de bekendmaking of het gebruik niet algemeen bekend waren, en uit de bekendmaking of het
gebruik enig nadeel kan ontstaan.
Op grond van artikel 273 lid 2 is strafbaarheid uitgesloten indien de dader te goeder trouw heeft kunnen
aannemen dat het algemeen belang de bekend-making vereiste. Bovendien is op grond van artikel 273
lid 3 sprake van een klachtdelict: geen vervolging heeft plaats dan op klacht van het bestuur van de
onderneming.
Bijzondere strafbaarstelling
Artikel 273d Sr en artikel 273e Sr zijn kwaliteitsdelicten: zij zijn alleen gericht op personen die werkzaam
zijn bij een aanbieder van een telecommunicatienetwerk of -dienst (artikel 273d lid 1 en lid 2 Sr). Het
kan hierbij zowel om openbare als om niet-openbare netwerken en diensten gaan. Bij een nietopenbaar netwerk kan bijvoorbeeld aan een bedrijfsnetwerk gedacht worden. Internet Service
Providers bieden doorgaans openbare netwerken en diensten aan. Een dergelijke persoon is strafbaar
indien:
 hij de beschikking heeft over een voorwerp waaraan, naar hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden, een gegeven kan worden ontleend dat verkregen is door wederrechtelijk overnemen,
aftappen of opnemen van gegevens die door tussenkomst van het betreffende netwerk of de
betreffende dienst zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen (artikel 273d lid 1 onder b.);
 hij opzettelijk en wederrechtelijk de inhoud van zodanige gegevens aan een ander bekendmaakt
(artikel 273d lid 1 onder c.);
 hij opzettelijk en wederrechtelijk een voorwerp waaraan een gegeven omtrent de inhoud van
zodanige gegevens kan worden ontleend, ter beschikking stelt van een ander (artikel 273d lid 1
onder d.);
 hij opzettelijk toelaat dat een ander een van de drie hiervoor genoemde feiten pleegt, of die ander
daarbij als medeplichtige terzijde staat (artikel 273e Sr).
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Verbanden
Diefstal
Indien de heling gestolen virtuele goederen betrof, kan er ook sprake zijn van
virtuele diefstal.

 paragraaf 5.8

Hacken
Voor wat betreft de heling van (computer)gegevens kan er een verband zijn
met hacken gevolgd door gegevensdiefstal.

 paragraaf 4.3

Gegevensdiefstal
Voor wat betreft de heling van (computer)gegevens kan er een verband zijn
met hacken gevolgd door gegevensdiefstal.

 paragraaf 4.4

Bewijsmiddelen
Neem contact op met de afdeling financiële recherche van je eenheid. Een financieel rechercheur kan
bepalen of (en welke) maatregelen moeten worden genomen om het door de dader wederrechtelijk
verkregen voordeel (WVW) later succesvol te kunnen ontnemen.
Probeer altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slachtoffer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Als slachtoffer en dader met elkaar gecommuniceerd hebben is het van belang om zoveel mogelijk van
de communicatie tussen dader en slachtoffer vast te leggen. Dit om digitaal bewijs te verzamelen.De
meest voorkomende manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde:
chatten, e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora.
Voor het vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website
heeft, of dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.
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Adviezen voor de aangever
Veel producten zijn voorzien van een serienummer dat een product uniek en traceerbaar maakt. Op de
site www.stopheling.nl kunnen burgers controleren of een product met serienummer dat ze willen
kopen bij de politie als gestolen staat geregistreerd.
Als het ingevoerde serienummer geen resultaat oplevert, staat het niet geregistreerd. Dat betekent
echter niet altijd dat het goed niet gestolen is. Het kan immers zijn dat de wettige eigenaar de diefstal
niet bij de politie heeft gemeld of dat hij of zij het serienummer niet meer wist. Blijft dus alert, zeker als
de prijs niet in verhouding staat met het aangeboden product.
Handige websites
Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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5.10 Afpersing of chantage (317, 318 en 285 Sr)
Chantage56
‘Op [datum] ben ik via mijn computer in contact gekomen met een sm-meesteres, luisterend
naar de naam Noor. Na het eerste contact heb ik haar toestemming gegeven om foto’s van
een eventuele sessie met mij te publiceren op haar website. Een afspraak voor die sessie is
tot op heden nog niet gemaakt. Op [datum] heb ik een foto van mij naar haar gemaild. Dit
betrof een naaktfoto, zoals zij dat wenste. De foto is gemaakt in een generende houding,
met mij in een pervers seksueel standje. Op basis van haar reactie ga ik er van uit dat zij die
foto heeft ontvangen. Op [datum] kreeg ik namelijk om 14.32 uur een mail van haar, waarin
ze dreigde om deze foto naar mijn buren en familie te sturen als ik niet binnen 10 dagen
1000 euro over zou maken. Tevens noemde ze ook de beide namen van mijn buren. Ik had
dit niet verwacht. Ik zit vaker op sekssites en heb daar tot op heden goede ervaringen mee
gehad. Ik ben nu bang dat mijn goede naam in [plaats] wordt aangetast als de foto
inderdaad wordt verspreid.’

Afpersen is het verkrijgen van geld of goederen van een persoon of organisatie door dreiging en/of
geweld. Dat gebeurt sinds mensenheugenis, denk bijvoorbeeld aan het betalen van protectiegelden
aan de maffia of van losgeld voor een ontvoerde.
De middelen die voor cyberafpersen worden gebruikt kunnen sterk technologisch zijn, zoals het
uitvoeren van DDoS-aanvallen, defacen van websites en het stelen van informatie uit digitale systemen
(of het dreigen met een van die activiteiten), maar afpersen kan ook gebeuren doordat de dader over
compromitterend beeldmateriaal beschikt, bijvoorbeeld naaktbeelden die gemaakt zijn met een
webcam.
Strafbaarstelling
Afpersing is strafbaar gesteld in artikel 317 Sr. Strafbaar is het met het oogmerk om zichzelf of een
ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld, iemand te dwingen tot
hetzij de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot
het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen
van gegevens.
In de wettekst is te zien dat afpersen langs twee wegen betrekking kan hebben op de digitale wereld.
Ten eerste kan iemand met geweld of dreiging met geweld worden gedwongen tot ‘het ter beschikking
stellen van gegevens’ (artikel 317 lid 1 Sr). Ten tweede kan de dwang die de afperser gebruikt, bestaan
uit ‘de bedreiging dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen,
onbruikbaar of ontoegankelijk zullen worden gemaakt of zullen worden gewist’ (artikel 317 lid 2 Sr). Op
het delict zijn de strafverzwarende omstandigheden van artikel 312 Sr van toepassing (artikel 317 lid 3
Sr).
Indien geen sprake is van geweld of het dreigen hiermee, kan sprake zijn van chantage. Chantage wordt
ook wel afdreiging genoemd (artikel 318 Sr). Bij afdreigen staat centraal de dreiging met smaad,
smaadschrift of de openbaarmaking van een geheim, zoals het geval kan zijn bij het dreigen met
openbaarmaking van bedrijfsgegevens die zijn verkregen na een hack. Ook bij afdreiging wordt vereist
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dat het oogmerk van de dader is gericht op de wederrechtelijke bevoordeling van zichzelf of een ander,
en gaat het om het dwingen tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan het slachtoffer of
aan een derde toebehoort, het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, of tot het
ter beschikking stellen van gegevens.57
Indien noch voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 317 Sr, noch aan die van artikel 318 Sr, kan er
sprake zijn van dwang (artikel 284 Sr). Hiervan is sprake als iemand een ander door geweld of enige
andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid wederrechtelijk dwingt
iets te doen, niet te doen of te dulden. Het geweld, de feitelijkheid of de bedreiging kunnen daarbij
zowel gericht zijn tegen die ander als tegen derden. Onder feitelijkheden worden in het algemeen alle
handelingen begrepen die niet onder ‘geweld’ vallen. Wel moeten deze handelingen in de gegeven
omstandigheden een zodanige psychische druk opleveren dat het slachtoffer hieraan geen weerstand
kan bieden.58 In artikel 284 Sr wordt ook het dwingen van een ander om iets te doen, niet te doen of te
dulden door bedreiging met smaad of smaadschrift strafbaar gesteld. In dat geval is er op grond van
het tweede lid echter wel sprake van een klachtdelict: er wordt alleen vervolging ingesteld indien het
slachtoffer een klacht heeft ingediend bij de politie. Een klacht bestaat op grond van artikel 164 lid 1
van het Wetboek van Strafvordering uit een aangifte met verzoek tot vervolging. In artikel 284a Sr
wordt een vorm van dwang strafbaar gesteld die zich in de praktijk weinig zal voordoen, namelijk die
onder bedreiging van diefstal of splitsing van splijtstof.
Verder kan in geval van een afpersingszaak het artikel met betrekking tot bedreiging van toepassing
zijn (artikel 285 Sr), bijvoorbeeld als de verdachte dreigt met het hacken en vervolgens onklaar maken
van een computersysteem dat is bestemd voor de verlening van maatschappelijke diensten. Onder
artikel 285 Sr valt namelijk onder meer het bedreigen ‘met enig misdrijf waardoor gevaar voor de
algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten
ontstaat’. Hieronder vallen onder andere de delicten van artikel 161sexies en 161septies. Deze artikelen
stellen bijvoorbeeld het veroorzaken van storing in een geautomatiseerd werk strafbaar, mits sprake is
van een in het artikel genoemd gevolg, zoals het ontstaan van ‘gemeen gevaar voor de verlening van
diensten’. Meer informatie hierover staat in de sectie over stoornis veroorzaken ( paragraaf 4.5) en
over bedreiging ( paragraaf 6.7).
Naast de artikelen 317, 318, 284 en 285 Sr kunnen nog andere artikelen van toepassing zijn in geval van
een cyberafpersing. Deze artikelen staan in verband met de criminele technieken die worden gebruikt
om de afpersing kracht bij te zetten. Er zal voor het toepassen van die criminele technieken veelal
moeten worden ingebroken in computersystemen. Dat is strafbaar gesteld in artikel 138ab Sr
(computervredebreuk). Mocht opzettelijk en wedderrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een
geautomatiseerd werk belemmerd worden door het aanbieden of toezenden van gegevens, dan is
artikel 138b van toepassing. Indien er opzettelijk dan wel door schuld een geautomatiseerd werk wordt
vernield, kunnen artikel 161sexies Sr en artikel 161septies Sr van toepassing zijn; indien er gegevens
worden vernield, artikel 350a Sr en artikel 350b Sr. Een uitgebreide beschrijving van de strafbaarstelling
hiervan staat in de sectie over gegevens vernielen ( paragraaf 4.6).
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Artikel 318 Sr is een klachtdelict: op grond van artikel 318 lid 3 Sr wordt alleen vervolging ingesteld indien het
slachtoffer een klacht heeft ingediend bij de politie. Een klacht bestaat op grond van artikel 164 lid 1 van het Wetboek
van Strafvordering uit een aangifte met verzoek tot vervolging.
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Verbanden
Kinderpornografie
Indien jongeren met seksueel beeldmateriaal van zichzelf worden
gechanteerd is er ook sprake van kinderpornografie.

 paragraaf 7.3

Persoonsgerichte delicten
Afpersing of chantage kan ook in verband staan met delicten in de
persoonlijke sfeer zoals bedreiging, ruzie en stalking.

 hoofdstuk 6

Bewijsmiddelen
Neem contact op met de afdeling financiële recherche van je eenheid. Een financieel rechercheur kan
bepalen of (en welke) maatregelen moeten worden genomen om het door de dader wederrechtelijk
verkregen voordeel (WVW) later succesvol te kunnen ontnemen.
Probeer altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slachtoffer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;

gegevens van het slachtoffer;

gegevens van de dader.

Als slachtoffer en dader met elkaar gecommuniceerd hebben is het van belang om zoveel mogelijk van
de communicatie tussen dader en slachtoffer vast te leggen. Dit om digitaal bewijs te verzamelen. De
meest voorkomende manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde:
chatten, e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora.
Voor het vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website
heeft, of dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.
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Adviezen voor de aangever
Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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5.11 Spam (11.7 Tw)
Spam is een bericht dat ongevraagd via een elektronisch kanaal wordt verstuurd.59 Spam wordt
meestal geassocieerd met e-mail, maar kan ook verstuurd worden via sociale netwerksites (bijv.
Facebook en MySpace), een mobiele telefoon (sms of mms), fax, of een gewone telefoon (indien er
gebeld wordt door een automatisch oproepsysteem (een computer)).
Het spamverbod is opgenomen in artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatie-wet (Tw). De inhoud van
het bericht bepaalt of er daadwerkelijk sprake is van spam in de zin van dat artikel. 60 Om onder het
spamverbod te vallen moet de inhoud van het bericht commercieel (proberen iets te verkopen),
charitatief (goede doelen die je vragen om een bijdrage) of ideëel zijn (berichten van bijvoorbeeld
vakbonden of politieke partijen die je een denkbeeld willen voorleggen). Het versturen van een
ongevraagd bericht met een dergelijke inhoud mag alleen indien de ontvanger daarvoor vooraf
toestemming heeft verleend. De verzender dient te kunnen aantonen dat die toestemming
daadwerkelijk verleend is. Indien de toestemming niet verleend is, of de verzender de toestemming
niet kan aantonen, overtreedt de verzender het spamverbod.
Als iemand een product of dienst koopt en daarbij aan de verkoper zijn elektronische contactgegevens
verstrekt, mag de verkoper die gegevens gebruiken om spamberichten te sturen, mits bij de verkrijging
van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos
en op gemakkelijke wijze aan te geven dat hij dat niet wenst. Bij elk volgend bericht moet de verkoper
overigens wel weer de gelegenheid bieden om ‘verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn
elektronische contactgegevens’ (artikel 11.7 lid 4 Tw).
Vaak is onbekend wie de afzender van de spamberichten is en is het niet mogelijk om je af te melden
voor de berichten. Dat is niet conform de wet. Indien sprake is van een ongevraagd elektronisch bericht
(zoals een e-mail, sms of mms) met een commerciële, ideële of charitatieve inhoud, is de verzender op
grond van artikel 11.7 lid 4 Tw namelijk verplicht in het bericht op te nemen: (a) de werkelijke identiteit
van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en (b) een geldig postadres of nummer
waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.
Strafbaarstelling
Het spamverbod is vastgelegd in artikel 11.7 Tw. ACM, de Autoriteit Consument en Markt (voorheen
OPTA), houdt toezicht op de naleving van de regels over spam. ACM kan partijen dwingen om een
overtreding te beëindigen.
Indien sprake is van ‘bombing’ (het toezenden van een grote hoeveelheid e-mails aan één persoon)
wordt soms ook over spam gesproken. Het doel van ‘bombing’ is het verstoppen van iemands emailbox, zodat hij geen e-mails meer kan ontvangen.61 In tegenstelling tot de hiervoor besproken vorm
van spam is de inhoud van de e-mails bij bombing irrelevant. Bij bombing kan sprake zijn van een
strafbaar feit (met name overtreding van artikel 138b Sr, artikel 161sexies Sr of artikel 161septies Sr).
Een uitgebreide beschrijving van de strafbaarstelling hiervan staat in de sectie over stoornis
veroorzaken ( paragraaf 4.5).

59
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www.spamklacht.nl/wat-is-spam
www.spamklacht.nl/wat-is-spam
Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nr. 3, p. 40.
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Verbanden
Identiteitsmisbruik
Spamberichten kunnen onder een valse (bedrijfs)naam worden verstuurd.
In dat geval is er ook sprake van identiteitsmisbruik. In dit geval is er geen
misbruik gemaakt van de gegevens van de aangever van de spam, maar
wel van iemand anders. De identiteit van diegene is dus misbruikt.

 paragraaf 5.3

Voorschotfraude
De kern van e-fraude is dat mensen zich middels bedrog geld of
vermogensbestanddelen toe-eigenen waarop ze geen recht hebben en
daardoor de rechten van anderen aantasten. Spam kan als doel hebben
om de ontvanger ervan op te lichten.

 paragraaf 5.7

Phishing
Via spam kunnen phishingmails worden verstuurd. Deze hebben tot doel
om persoonlijke gegevens van de ontvangers van de spam te ontfutselen
om deze door te verkopen of zelf te misbruiken.

 paragraaf 5.4

Bewijsmiddelen
E-mail
Een e-mailbericht kan gegevens bevatten waardoor mogelijk de afzender
kan worden getraceerd. Dit worden e-mailheaders genoemd. Deze
gegevens zijn vergelijkbaar met het briefhoofd van een papieren brief.

 internetsporen.nl

Opnemen aangifte
De aangever kan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een klacht over spam indienen. Dit kan
via de website www.spamklacht.nl. De ACM is in principe de partij die klachten omtrent spam
afhandelt. De ACM kan bestuursrechtelijke boetes opleggen op basis van dergelijke klachten.
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.

Adviezen voor de aangever
Op www.spamklacht.nl kunnen burgers en bedrijven een spamklacht indienen. Op deze website van de
ACM staat informatie over spamberichten (bijvoorbeeld hoe spam te herkennen is, wat géén spam is,
recente jurisprudentie, enz.). Op deze site worden ook preventietips gegeven:
 Let op op welke nieuwsbrieven u zich abonneert. Partijen mogen u alleen mails, sms’jes, faxen of
andere elektronische berichten sturen als u daarvoor zelf toestemming geeft
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Let op aan wie u uw gegevens geeft. Bedrijven aan wie u uw e-mailadres of mobiele nummer geeft
wanneer u een product of dienst koopt, mogen deze gegevens gebruiken voor het verzenden van
berichten. Ze hoeven u daarvoor niet expliciet om toestemming te vragen, zolang ze u berichten
sturen over gelijksoortige producten of diensten. Ze moeten u hierbij wel op het moment dat u de
gegevens verstrekte de mogelijkheid hebben gegeven om dit te weigeren.
Meldt u af als u berichten niet meer wilt ontvangen (ook als u uw gegevens heeft afgegeven bij de
koop van een product of een dienst). In elke legale nieuwsbrief of aanbieding moet duidelijk staan
wie de afzender is en hoe u zich kunt afmelden. De verzender moet het verzenden van zijn
berichten naar u stoppen zodra u daarom vraagt.

Handige websites
Meldpunt Spam

www.spamklacht.nl

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

www.acm.nl

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort (pingen
van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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6 Bedreiging en andere vormen van
persoonsgerichte criminaliteit
6.1

Delictsvormen
In dit deel van de handreiking komen delicten aan bod die ook wel worden aangeduid als
interpersoonlijke delicten. Het gaat om digitale vormen van strafbare gedragsdelicten waarbij de
persoonlijke levenssfeer wordt aangetast. Hierbij maken daders gebruik van ICT als (eenzijdig)
communicatiemiddel richting het slachtoffer. 62 Hierna staat een lijst met alle delicten die in dit deel aan
bod komen.

Stalking of belaging

 paragraaf 6.3

Smaad of laster

 paragraaf 6.4

Belediging

 paragraaf 6.5

Discriminatie

 paragraaf 6.6

Bedreiging

 paragraaf 6.7

Cyberpesten (in eerste aanleg niet strafbaar)

 paragraaf 6.8

Zonder toestemming verspreiden van teksten via internet

 paragraaf 6.9

Zonder toestemming verspreiden van foto’s via internet

 paragraaf 6.10

Voor een aangifte van één van de delicten in dit hoofdstuk waarbij de digitale publicatie van een
geschrift of afbeelding een rol speelt, maakt het niet uit of de verdachte zich op het moment van de
strafbare gedraging in Nederland bevond. Als openbaarmaking plaatsvindt via internet heeft de
openbaarmaking automatisch ook plaatsgevonden in Nederland. Als de openbaarmaking tevens
gericht is op een Nederlands publiek heeft Nederland rechtsmacht. 63
Indien het met de bovenstaande lijst niet gelukt is om te bepalen om welk delict het gaat, maak dan
gebruik van de lijst met praktijksignalen  paragraaf 6.2. Indien het delict ook niet in die lijst staat,
raadpleeg dan een digitaal expert.
Er is ook een digitale versie van deze handreiking. Deze Cybertoolkit is te vinden op PolitieKennisNet
(alleen toegankelijk voor politiemedewerkers).

62

63

Hulst, R.C. van der & R.J.M. Neve (2008). High-tech crime. Inventarisatie van literatuur over soorten criminaliteit en hun
daders. Den Haag: WODC.
Rechtbank Amsterdam 19 november 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:7728
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6.2

Praktijksignalen

Ik ben tijdens het chatten bedreigd.

Bedreiging  paragraaf 6.7

Mijn dochter ontvangt steeds beledigende teksten via
e-mail.

Belediging  paragraaf 6.5

Mijn dochter is bedreigd via e-mail.

Bedreiging  paragraaf 6.7

Mijn zoon Sander is 13 jaar en is via WhatsApp
bedreigd door enkele klasgenoten dat ze hem met z’n
allen in elkaar zullen slaan. Zijn vriendje Jurgen heeft
screendumps gemaakt van het WhatsApp-gesprek.

Bedreiging  paragraaf 6.7

Mijn
kind
wordt
gepest
via
allerlei
internettoepassingen zoals Facebook en WhatsApp.

Cyberpesten  paragraaf 6.8

Er staan filmpjes met krenkende teksten over mijn
tienerdochter op internet. Iemand heeft normale
foto’s bewerkt en er teksten bij gezet als ‘Bel mij voor
gratis seks’. Volgens mij heet dat tegenwoordig
-bezemen.

Smaad/laster  paragraaf 6.4
Verspreiding foto’s  paragraaf 6.10

Iemand misbruikt op internet continu mijn naam en
zegt allemaal rare dingen over mij.

Smaad/laster  paragraaf 6.4
Identiteitsmisbruik  paragraaf 5.3

Er zijn bewerkte foto’s van mij op internet geplaatst
en per e-mail naar collega’s rondgestuurd. Het lijkt nu
net alsof ik naakt door een bos heen ren. Dit is zeer
kwetsend.

Smaad/laster  paragraaf 6.4
Hacken  paragraaf 4.3
Verspreiding foto’s  paragraaf 6.10

Iemand verspreidt berichten over mij die helemaal
niet waar zijn, maar mij wel in een kwaad daglicht
zetten. Ik voel me beledigd.

Smaad/laster  paragraaf 6.4
Belediging  paragraaf 6.5

Iemand wil van mij een naaktfoto plaatsen op internet
als ik geen geld betaal.

Chantage  paragraaf 5.10
Verspreiding foto’s  paragraaf 6.10
Kinderpornografie  paragraaf 7.3

Iemand wil mijn bedrijfsgegevens op internet plaatsen
als ik geen geld betaal.

Afpersing  paragraaf 5.10

Op een aantal weblogs staan allerlei discriminerende
teksten.

Discriminatie  paragraaf 6.6
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6.3

Stalking of belaging (285b Sr)
Cyberstalking is de verzamelnaam voor het stelselmatig en op dwangmatige wijze online lastigvallen
en/of bedreigen van een persoon door provocerende uitspraken te doen en/of berichten te plaatsen via
online forums, bulletin boards en chatrooms, de ander via spyware te -bespioneren, of door het
voortdurend ongevraagd verzenden van e-mail en spam.64 Ook kunnen beledigende pagina’s met
foto’s en gegevens van het slachtoffer op het internet geplaatst worden. Bovendien kunnen ook andere
internetgebruikers worden opgeroepen om het slachtoffer lastig te vallen of te bedreigen. 65

Belaging, hacking en stalking
Verdachte heeft haar vroegere vriendin op geraffineerde wijze en met onmiskenbare
berekening gedurende ruim zeven maanden het leven zuur gemaakt op een wijze die ook nu
nog, ruim vier jaar later, haar sporen in het leven van het slachtoffer nalaat. Door de
identiteit van haar vroegere vriendin aan te nemen en met gebruikmaking van diverse
gefingeerde -e-mailadressen zeer lasterlijke e-mailberichten, als waren deze afkomstig van
het slacht-offer, te versturen naar de kennissen- en vriendenkring van het slachtoffer heeft
verdachte het dagelijks leven van het slachtoffer ernstig verstoord. Daarenboven heeft
verdachte op seks en SM georiënteerde contactadvertenties op naam en vergezeld van
foto’s van het slachtoffer op internet geplaatst. Deze laatste stappen van verdachte hebben
geleid tot een groot aantal voor het slachtoffer indringende, verwarrende en ongewenste
reacties en tot ongevraagd bezoek aan haar ouderlijk huis.
Gerechtshof Arnhem 21 november 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AZ4330

Strafbaarstelling
Stalking wordt in het Wetboek van Strafrecht ‘belaging’ genoemd en is strafbaar gesteld in artikel 285b
Sr. Deze bepaling geldt voor zowel offline als online stalking (cyberstalking). Strafbaar is het
wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van een ander
met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te
jagen. Stalking of belaging is een klachtdelict: op grond van artikel 285b lid 2 Sr wordt alleen vervolging
ingesteld indien het slachtoffer een klacht heeft ingediend bij de politie. Een klacht bestaat op grond
van artikel 164 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering uit een aangifte met verzoek tot vervolging.
Bij cyberstalking kan de dader gebruik maken van gestolen digitale gegevens, zoals gestolen digitale
foto’s, of het slachtoffer door middel van spyware bespioneren. Een uitgebreide beschrijving van de
strafbaarstelling hiervan staat in de sectie over gegevensdiefstal ( paragraaf 4.4) en hacken
( paragraaf 4.3).

64

65

Hulst, R.C. van der & R.J.M. Neve (2008). High-tech crime. Inventarisatie van literatuur over soorten criminaliteit en hun
daders. Den Haag: WODC.
Hulst, R.C. van der & R.J.M. Neve (2008). High-tech crime. Inventarisatie van literatuur over soorten criminaliteit en hun
daders. Den Haag: WODC.
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Verbanden
Hacken
Om gegevens die op een computer (geautomatiseerd werk) van het
slacht-offer staan te kunnen misbruiken, moet de dader zich eerst toegang
tot die gegevens verschaffen. Indien de dader dat doet terwijl het slachtoffer
de -dader daartoe geen toestemming heeft gegeven, is sprake van hacken.

 paragraaf 4.3

Gegevensdiefstal
Het kan zijn dat de dader gestolen/gekopieerde gegevens gebruikt om het
slachtoffer lastig te vallen.

 paragraaf 4.4

Gegevens vernielen
Na het inbreken in bijvoorbeeld een computer of database kan de hacker – al
dan niet expres – gegevens veranderen, wissen, onbruikbaar maken of
ontoegankelijk maken.

 paragraaf 4.6

Defacing
Defacing kan worden toegepast om bijvoorbeeld sociale netwerksites, zoals
Facebook, te wijzigen.

 paragraaf 4.7

Identiteitsmisbruik
De dader kan onder valse voorwendselen bij instanties informatie inwinnen
over het slachtoffer en deze gegevens misbruiken.

 paragraaf 5.3

Smaad of laster
De dader kan leugens en roddels verspreiden over het slachtoffer.

 paragraaf 6.4

Bewijsmiddelen
Probeer altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slachtoffer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Als slachtoffer en dader met elkaar gecommuniceerd hebben is het van belang om zoveel mogelijk van
de communicatie tussen dader en slachtoffer vast te leggen. Dit om digitaal bewijs te verzamelen.. De
meest voorkomende manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde:
chatten, e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora.
Voor het vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website
heeft, of dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
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Stap 9: Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Stap 10: Analyseer de informatie.
Stap 11: Formaliseer de aangifte.

Adviezen voor de aangever
Handige websites
Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/ headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd
(minder
betrouwbaar
dan
www.sidn.nl omdat de gegevens niet worden
gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl

76

6.4 Smaad of laster (261, 262 en 268 Sr)
Hacken en smaad via e-mail66
‘Ik doe hierbij aangifte van hacking, ofwel computervredebreuk. Iemand is namelijk mijn
computer binnengedrongen. Met behulp van beveiligingssoftware ontdekte ik dat een
onbevoegd persoon vanaf [datum] omstreeks 08:56 uur in mijn computersysteem was
doorgedrongen. Tijdens de hack zijn geen bestanden vernield, maar wel heeft men
wijzigingen aangebracht op mijn Hyvessite [Hyves is een voormalige profielsite]. Tevens doe
ik aangifte cq klacht van smaad. Iemand heeft een e-mailbericht onder mijn naam verstuurd
waarin feitelijke onwaarheden staan vermeld. Ik voelde mij hierdoor erg in mijn goede eer en
of goede naam aangerand.’

Cybersmaad is het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam door hem te beschuldigen van
een bepaald feit (of dat nu waar is of niet) via ICT, met het doel aan dit feit bekendheid te geven. De
aantasting kan mondeling, bij geschrift of bij afbeelding plaatsvinden. De twee laatstgenoemde
varianten vallen onder het begrip smaadschrift. 67
Cyberlaster is het plegen van cybersmaad of cybersmaadschrift, terwijl de dader weet dat het feit
waarvan hij het slachtoffer beschuldigt niet waar is. De grens tussen belediging, smaad en laster is vaak
lastig te trekken. Gemeenschappelijk aan deze delicten is de opzettelijke aanranding van de eer of
goede naam.
Smaad(schrift) en laster zijn klachtdelicten: op grond van artikel 269 Sr wordt alleen vervolging
ingesteld indien het slachtoffer een klacht heeft ingediend bij de politie. Een klacht bestaat op grond
van artikel 164 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering uit een aangifte met verzoek tot vervolging.
Strafbaarstelling smaad
Smaad is strafbaar gesteld in artikel 261 Sr. Er is sprake van smaad indien iemand opzettelijk de eer of
goede naam van een ander aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel
om daaraan ruchtbaarheid te geven (artikel 261 lid 1 Sr).68 Bij het plaatsen van een tekst op een
besloten pagina van een sociale netwerksite kan sprake zijn van ‘het kennelijke doel om daaraan
ruchtbaarheid te geven’. Dit is bijvoorbeeld het geval indien iemand een smadelijk bericht plaatst op
een Facebook-pagina die zichtbaar is voor 20 à 25 personen, en hij die personen daarbij vrijlaat om de
inhoud van het bericht door te geven aan derden. Het gaat dan immers in potentie om een ruimere
kring van personen dan de personen die toegang hebben tot de Facebook-pagina.69 Het te last gelegde
feit hoeft niet gelogen te zijn.
66

67
68

69

Leukfeldt, E.R., M.M.L. Domenie & W.Ph. Stol (2010). Verkenning cybercrime 2009. Den Haag: Boom Juridische
uitgevers.
www.iusmentis.com/meningsuiting/smaad-laster-belediging
Onder ‘ruchtbaarheid geven’ dient te worden verstaan: ‘het ter kennis van het publiek brengen’. Met ‘publiek’ wordt
hierbij gedoeld op ‘een bredere kring van betrekkelijk willekeurige derden’ (zie bijvoorbeeld Hoge Raad 27 mei 2014,
ECLI:NL:HR:2014:1243). Het gaat erom dat de dader het kennelijke doel heeft om aan het te last gelegde feit
ruchtbaarheid te geven. Het is dus niet vereist dat de uitlating daadwerkelijk het publiek bereikt. Dat dit niet altijd
opgaat blijkt uit Hoge Raad 27 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1243
Hoge Raad 5 juli 2011, ECLI:NL:HR:2012:BQ2009. In dit arrest gaat het om de plaatsing van een tekst op een besloten
Hyves-pagina. Hyves is een voormalige profielsite.
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Indien iemand smaad pleegt door middel van geschriften of afbeeldingen die verspreid, openlijk
tentoongesteld of aangeslagen worden, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore
wordt gebracht, is sprake van smaadschrift (artikel 261 lid 2 Sr). Het begrip geschrift dient hierbij ruim
uitgelegd te worden. Computergegevens die leesbaar zijn of op tamelijk eenvoudige wijze leesbaar
kunnen worden gemaakt, én met enige duurzaamheid – dat wil -zeggen met de bedoeling (tijdelijk) te
bewaren – zijn vastgelegd, vormen een geschrift.70 Hierbij kan onder meer gedacht worden aan e-mails,
berichten op internetforums en webpagina’s. Digitale foto’s, digitale filmpjes en andere digitale
afbeeldingen zijn afbeeldingen in de zin van artikel 261 lid 2 Sr.
Op grond van artikel 261 lid 3 Sr is geen sprake van smaad of smaadschrift indien de dader heeft
gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te laste
gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.
Strafbaarstelling laster
Indien iemand smaad of smaadschrift pleegt terwijl hij weet dat het te laste gelegde feit in strijd met de
waarheid is, is sprake van laster (artikel 262 Sr). Hierop is een zwaardere straf van toepassing dan op
smaad. Indien de beledigde onherroepelijk veroordeeld is voor het te laste gelegde feit, kan van laster
geen sprake zijn (artikel 265 lid 1 Sr). Deze regel werkt ook andersom: indien iemand onherroepelijk is
vrijgesproken voor het te laste gelegde feit, staat vast dat dit feit niet waar is (artikel 265 lid 2 Sr).
Strafverzwarende gronden
Op grond van artikel 267 Sr kunnen smaad(schrift) en laster zwaarder worden bestraft indien deze zich
richt tegen:
1. het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling;
2. een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;
3. het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.
In de eerste twee gevallen is er bovendien geen sprake van een klachtdelict.
Bijzondere strafbaarstelling
Indien iemand opzettelijk tegen een bepaalde persoon bij de overheid een valse klacht of aangifte
schriftelijk inlevert of in schrift doet brengen, waardoor de eer of goede naam van die persoon wordt
aangerand, wordt gesproken over een ‘lasterlijke aanklacht’. Dit is strafbaar gesteld in artikel 268 Sr.
Indien smaad(schrift) gepleegd wordt ten aanzien van een overledene, is artikel 270 Sr van toepassing.
Verder worden in artikel 271 Sr bepaalde handelingen strafbaar gesteld met betrekking tot geschriften
en afbeeldingen die voor een overledene smadelijke inhoud bevatten, zoals de verspreiding of het om
te verspreiden in voorraad hebben ervan. De dader is hierbij alleen strafbaar indien hij weet of ernstige
reden heeft om te vermoeden dat de inhoud van het geschrift of de afbeelding van zodanige aard is.
Ook in artikel 270 Sr en 271 Sr is sprake van een klachtdelict (artikel 270 lid 2 Sr; artikel 271 lid 4 Sr).
Aangezien het ‘slachtoffer’ overleden is, kan de klacht worden ingediend door familieleden.
Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen
Bij het plegen van smaad en laster via internet kan er sprake van zijn dat de dader zich zonder
toestemming de toegang verschaft tot het account(s) van het slachtoffer. In dat geval is sprake van

70

Kamerstukken II 2002/03, 29 025, nr. 3, p. 3.
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hacken. Een uitgebreide beschrijving van de strafbaarstelling hiervan staat in de sectie over hacken
( paragraaf 4.3).

Verbanden
Hacken
Bij het plegen van smaad en/of laster kan de dader zich ook zonder
toestemming van het slachtoffer toegang verschaffen tot zijn of haar
account(s). In dat geval is er sprake van hacken.

 paragraaf 4.3

Gegevensdiefstal
Het kan zijn dat de dader gestolen/gekopieerde gegevens gebruikt om het
slachtoffer lastig te vallen

 paragraaf 4.4

Verspreiden van teksten
Het kan zijn dat de dader teksten van het slachtoffer (die auteursrechtelijk
beschermd zijn) plaatst bij het lasterlijke of smadelijke materiaal.

 paragraaf 6.9

Verspreiden van foto’s
Het kan zijn dat de dader een foto van het slachtoffer plaatst bij het
lasterlijke of smadelijke materiaal.

 paragraaf 6.10

Chantage
Chantage wordt ook wel afdreiging genoemd. Bij afdreigen staat de dreiging
met smaad, smaadschrift of de openbaarmaking van een geheim centraal.

 paragraaf 5.10

Defacing
Defacing is het aanbrengen van wijzigingen door derden op websites en
bijvoorbeeld sociale netwerksites zoals Facebook.

 paragraaf 4.7

Discriminatie
Het beledigen van een hele bevolkingsgroep
discriminatiebepalingen (artikel 137c Sr).

 paragraaf 6.6
valt

onder

de

Identiteitsmisbruik
De dader kan smaad en/of laster plegen door persoonsgegevens te
misbruiken.

 paragraaf 5.3

Bewijsmiddelen
Probeer altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slachtoffer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Als slachtoffer en dader met elkaar gecommuniceerd hebben is het van belang om zoveel mogelijk van
de communicatie tussen dader en slachtoffer vast te leggen. Dit om digitaal bewijs te verzamelen. De
meest voorkomende manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde:
chatten, e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora.
Voor het vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website
heeft, of dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
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Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.

Adviezen voor de aangever
Websites over veilig internetten
Actuele informatie over bedreigingen en oplossingen

www.veiliginternetten.nl

Consumentenbond – voorlichting over veilig online

www.laatjeniethacken.nl

Jeugd en nieuwe media

www.mijnkindonline.nl

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net, etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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6.5

Belediging (266 en 271 Sr)
Een belediging is een krenkende uiting die iemands eer en goede naam kan aantasten. Er wordt
gesproken over een ‘eenvoudige belediging’ indien sprake is van een opzettelijke belediging die niet
het karakter van smaad of smaadschrift draagt, dat wil zeggen: die niet bestaat uit de telastlegging van
een bepaald feit, of waarbij de dader niet het kennelijke doel heeft gehad om aan het te laste gelegde
feit ruchtbaarheid te geven. Zie ook de sectie over smaad en laster ( paragraaf 6.4).
Strafbaarstelling
Eenvoudige belediging is een klachtdelict: op grond van artikel 269 Sr wordt alleen vervolging ingesteld
indien het slachtoffer een klacht heeft ingediend bij de politie. Een klacht bestaat op grond van artikel
164 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering uit een aangifte met verzoek tot vervolging.
Eenvoudige belediging is strafbaar gesteld in artikel 266 Sr. Een eenvoudige belediging kan op drie
manieren worden geuit (artikel 266 lid 1 Sr):
1. in het openbaar: mondeling of bij geschrift of bij afbeelding (bijvoorbeeld een website);
2. in de tegenwoordigheid van de beledigde: mondeling of door daden (‘feitelijkheden’);
3. door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding (bijvoorbeeld een e-mail).
De in artikel 266 voorkomende termen ‘geschrift’ en ‘afbeelding’ dienen ruim te worden uitgelegd.
Computergegevens die leesbaar zijn of op tamelijk eenvoudige wijze leesbaar kunnen worden
gemaakt, én met enige duurzaamheid (d.w.z. met de bedoeling (tijdelijk) te bewaren) zijn vastgelegd,
vormen een geschrift. 71 Hierbij kan onder meer gedacht worden aan e-mails, berichten op
internetforums en webpagina’s. Digitale foto’s, digitale filmpjes en andere digitale afbeeldingen
kunnen worden aangemerkt als ‘afbeelding’.
Op grond van artikel 266 lid 2 Sr zijn ‘gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de
behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te
grieven dan uit die strekking voortvloeit’ niet strafbaar als eenvoudige belediging.
In artikel 271 Sr worden bepaalde handelingen strafbaar gesteld met betrekking tot geschriften en
afbeeldingen die beledigende inhoud bevatten, zoals het verspreiden of het om te verspreiden in
voorraad hebben ervan. De dader is hierbij alleen strafbaar indien hij weet of ernstige reden heeft om te
vermoeden dat de inhoud van het geschrift of de afbeelding van zodanige aard is. Ook in 271 Sr is
sprake van een klachtdelict (artikel 271 lid 4 Sr), tenzij de beledigende inhoud zich richt tegen het
openbaar gezag, een openbaar lichaam, een openbare instelling, of een ambtenaar gedurende of ter
zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening.
Strafverzwarende gronden
Op grond van artikel 267 Sr kan eenvoudige belediging zwaarder worden bestraft indien deze zich richt
tegen:
1. het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling;
2. een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;
3. het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.
In de eerste twee gevallen is er bovendien geen sprake van een klachtdelict.
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Hoge Raad 15 januari 1991, NJ 1991, 668; meer algemeen: Kamerstukken II 2002/03, 29 025, nr. 3, p. 3.
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Bijzondere strafbaarstelling
Indien sprake is van de belediging van leden van het Koninklijk Huis kunnen de artikelen 111-113 Sr van
toepassing zijn; indien sprake is van de belediging van het hoofd of een lid van de regering van een
bevriende staat, of een officieel bij de Nederlandse regering toegelaten vertegenwoordiger van een
bevriende staat de artikelen 118 en 119 Sr.
Verbanden
Smaad
Belediging en smaad liggen dicht bij elkaar. Belediging heeft volgens artikel
266 Sr niet het karakter van smaad of smaadschrift.

 paragraaf 6.4

Verspreiden van foto’s
Indien een foto van het slachtoffer misbruikt is, kan er inbreuk gemaakt zijn
op het portretrecht van het slachtoffer.

 paragraaf 6.10

Discriminatie
Het beledigen van een hele bevolkingsgroep
discriminatiebepalingen (artikel 137c Sr).

 paragraaf 6.6
valt

onder

de

Bewijsmiddelen
Probeer altijd zoveel mogelijk gegevens vast te leggen van het slachtoffer, de dader en de wijze waarop
het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Wat betreft het vastleggen van digitaal bewijs, is het van belang om, indien de dader en het slachtoffer
met elkaar gecommuniceerd hebben, zoveel mogelijk van de communicatie van de dader vast te
leggen. De meest voorkomende manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige
volgorde: chatten, e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen
of fora. Voor het vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een
website heeft, of dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1: Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Stap 2: Bepaal of je een aangifte opneemt.
Stap 3: Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Stap 4: Beschrijf de situatie.
Stap 5: Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Stap 6: Bepaal om welk delict het gaat.
Stap 7: Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Stap 8: Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Stap 9: Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Stap 10: Analyseer de informatie.
Stap 11: Formaliseer de aangifte.
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Adviezen voor de aangever
Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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6.6 Discriminatie (137c-137g en 429quater Sr)
Artikel 90quater Sr definieert discriminatie als ‘elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of
voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening
op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-heden op politiek,
economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere -terreinen van het maatschappelijk leven, wordt
teniet gedaan of aangetast.’
Strafbaarstelling
In het Wetboek van Strafrecht zijn zes bepalingen opgenomen waarin verschillende vormen van
discriminatie strafbaar worden gesteld: artikel 137c, 137d, 137e, 137f, 137g en 429quater.
137c. Zich in het openbaar beledigend uitlaten over een groep mensen
In artikel 137c Sr wordt groepsbelediging strafbaar gesteld: het zich in het openbaar, mondeling of bij
geschrift of afbeelding opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun ras, hun
godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke,
psychische of verstandelijke handicap.
Hoewel het bestanddeel ‘in het openbaar’ in de wettekst voor het bestanddeel ‘opzettelijk’ staat, dient
het (voorwaardelijk) opzet van de verdachte ook gericht te zijn op de openbaarheid van de belediging. 72
137d. In het openbaar aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden
Artikel 137d Sr stelt het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden strafbaar: het in het
openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzetten tot haat tegen of discriminatie van
mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst
of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke,
psychische of verstandelijke handicap.
Hierbij is van belang dat ‘aanzetten tot’ (voorwaardelijk) opzet veronderstelt. 73 Ook hierbij geldt dat dit
opzet mede dient te zijn gericht op de openbaarheid. 74
137e. Uitlating die beledigend is of aanzet tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden
Artikel 137e Sr stelt verschillende handelingen strafbaar met betrekking tot uitlatingen in de zin van de
artikelen 137c Sr en 137d Sr: het, anders dan ten -behoeve van de zakelijke berichtgeving:
 een uitlating openbaar maken die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep
mensen beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig
optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging,
hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of
verstandelijke handicap;
 een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat,
aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter
openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft.
De in artikel 137e Sr genoemde handelingen (openbaar maken, doen toekomen, verspreiden of ter
openbaarmaking in voorraad hebben) impliceren (voorwaardelijk) opzet. Dit opzet hoeft echter alleen
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Hoge Raad 30 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AG3813
Kamerstukken II 1969/70, 9724, nr. 6, p. 5.
Hoge Raad 29 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1817

84

gericht te zijn op de handeling zelf.75 De dader hoeft dus niet de intentie te hebben gehad om een groep
mensen te beledigen of aan te zetten tot haat of discriminatie. 76 Met betrekking tot het beledigende
dan wel tot haat of discriminatie aanzettende karakter van de uitlating wordt opzet (‘weten’) of schuld
(‘redelijkerwijs moeten vermoeden’) vereist.
137f. Deelnemen aan activiteiten gericht op discriminatie
Het deelnemen aan discriminatoire activiteiten of het verlenen van steun hieraan is strafbaar gesteld in
artikel 137f Sr: het deelnemen of geldelijke of andere stoffelijke steun verlenen aan activiteiten gericht
op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, hun
-hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.
De handelingen ‘deelnemen aan’ en ‘geldelijke of andere stoffelijke steun verlenen aan’
veronderstellen (voorwaardelijk) opzet.77
137g. Discrimineren in uitoefening van ambt, beroep of bedrijf
Het opzettelijk discrimineren van personen in de uitoefening van een ambt beroep of bedrijf is strafbaar
gesteld is artikel 137g Sr (‘het in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen opzettelijk
discrimineren wegens hun ras’).
429quater. Discriminatie als overtreding
Naast de hiervoor genoemde misdrijven is er ook één overtreding waarin discriminatie strafbaar wordt
gesteld, namelijk artikel 429quater. Op grond van dat artikel is degene strafbaar:
 die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen discrimineert wegens hun ras, hun
godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid
(artikel 429quater lid 1);
 wiens handelen of nalaten in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf zonder redelijke
grond, ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat ten aanzien van personen met een
lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap de erkenning, het genot of de uitoefening op
voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek,
economisch sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijke leven,
wordt tenietgedaan of aangetast (artikel 429quater lid 2).
Een belangrijk verschil tussen deze bepaling en de voorgaande bepalingen is dat deze bepaling niet
vereist dat de dader opzettelijk handelt. Dit verklaart ook waarom de wetgever in dit geval gekozen
heeft voor een strafbaarstelling als overtreding. 78
Strafverzwarende gronden
Bij artikel 137c Sr, 137d Sr, 137e Sr en 137g Sr is op grond van het tweede lid een zwaardere straf van
toepassing indien het feit wordt gepleegd door:
 een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt;
 door twee of meer verenigde personen.
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Cleiren, C.P.M. & J.F. Nijboer (red.) (2008). Strafrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer, aantekening 9 bij artikel
137e Sr.
Kamerstukken II 1988/89, 20 239, nr. 5, p. 13
Cleiren, C.P.M. & J.F. Nijboer (red.) (2008). Strafrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer, aantekening 7 bij artikel
137f Sr.
Kamerstukken II 1988/89, 20 239, nr. 8, p. 2-3; Kamerstukken II 1989/90. 20 239, nr. 15, p. 3-4.
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Met betrekking tot de
strafverzwaringsgrond.

artikelen
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Discriminatiebepalingen en internet
Met name van de delicten genoemd in artikel 137c Sr, 137d Sr en 137e Sr is goed denkbaar dat zij via
internet gepleegd worden. Met betrekking tot artikel 137c Sr en 137d Sr wordt vereist dat de handeling
van de dader in het openbaar plaatsvindt; in artikel 137e Sr wordt gesproken over ‘openbaar maken’ en
‘ter openbaarmaking in voorraad hebben’.
Het internet (websites, weblogs, internetforums enz.) is in beginsel ‘openbaar’ in de zin van de hiervoor
genoemde artikelen. Door gebruik te maken van internet wordt immers welbewust gekozen voor ‘een
medium met een groot potentieel publieksbereik’. Daaraan doet niet af dat internetgebruikers de
betreffende website, weblog of het betreffende internetforum moeten aanklikken en dus niet
‘ongevraagd’ met de inhoud ervan in aanraking kunnen komen. 79 Dit kan anders zijn indien een
bepaalde internetpagina met een wachtwoord is afgeschermd, zoals soms bij internetforums het geval
is. In dat geval kan bijvoorbeeld een rol spelen hoe gemakkelijk (of lastig) het is om je te registreren. 80
De termen geschrift en afbeelding dienen ruim te worden uitgelegd. Computergegevens die leesbaar
zijn of op tamelijk eenvoudige wijze leesbaar kunnen worden gemaakt, én met enige duurzaamheid
(d.w.z. met de bedoeling ze (tijdelijk) te bewaren) zijn vastgelegd, vormen een geschrift. 81 Hierbij kan
onder meer gedacht worden aan e-mails, berichten op internetforums en webpagina’s. Digitale foto’s,
digitale filmpjes en andere digitale afbeeldingen zijn afbeeldingen in de zin van de in deze paragraaf
besproken artikelen.
Onder omstandigheden kan ook de moderator, administrator of beheerder van een forum strafbaar zijn
die (al dan niet bewust) nalaat een bericht te verwijderen dat bijvoorbeeld beledigend is voor een groep
mensen of aanzet tot haat tegen mensen. Hierbij zal het meestal gaan om medeplichtigheid aan het
delict van artikel 137c Sr of 137d Sr, of aan het plegen van of medeplichtigheid aan het delict van artikel
137e Sr. In de rechtspraak is strafbaarheid aangenomen met betrekking tot een
moderator/administrator/beheerder van een forum van een politieke partij, waarbij de betreffende
persoon tevens bestuurslid was van die partij;82 en met betrekking tot berichten waarop de beheerder
gereageerd had, zodat duidelijk was dat hij ze gelezen had (en desondanks had laten staan). 83 Indien
sprake is van een bewuste en nauwe samenwerking tussen degene die het bericht geplaatst heeft en de
moderator/administrator/beheerder, kan sprake zijn van medeplegen.
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Gerechtshof Amsterdam, 20 juni 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BD7024; Gerechtshof Amsterdam 23 november 2009,
ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4139
Rechtbank Rotterdam 2 februari 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BI1785
Kamerstukken II 2002/03, 29 025, nr. 3, p. 3.
Rechtbank Rotterdam 2 februari 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BH1711; Rechtbank Rotterdam 2 februari 2009,
ECLI:NL:RBROT:2009:BI1785.
Rechtbank Den Haag 12 mei 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ4301. Zie ook Rechtbank Amsterdam 17 augustus 2012,
ECLI:NL:RBAMS:2012:BX5755. In deze laatstgenoemde zaak werd de beheerder van een groepspagina op een
profielsite niet strafbaar geacht voor daarop door derden geplaatste bedreigingen. De rechtbank liet daarbij zwaar
meewegen dat niet vaststond dat de beheerder de gewraakte berichten gelezen had.
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Verbanden
Belediging
Een krenkende uiting die iemands eer en goede naam kan aantasten (niet
gericht op een hele groep).

 paragraaf 6.5

Smaad
Discriminatie en smaad liggen dicht bij elkaar. In elk geval is smaad niet
gericht op een hele groep.

 paragraaf 6.4

Bewijsmiddelen
Probeer altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slachtoffer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Als slachtoffer en dader met elkaar gecommuniceerd hebben is het van belang om zoveel mogelijk van
de communicatie tussen dader en slachtoffer vast te leggen. Dit om digitaal bewijs te verzamelen.. De
meest voorkomende manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde:
chatten, e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora.
Voor het vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website
heeft, of dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.
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Adviezen voor de aangever
Handige websites
Discriminatie (overheid)
Terrorisme

www.politie.nl/melden

Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) (privaat)

www.meldpunt.nl

International Network Against Cyberhate

www.inach.net

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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6.7

Bedreiging (285 Sr)
Bij bedreiging in strafrechtelijke zin moet er sprake zijn van bedreiging met moord, verkrachting,
openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, zware mishandeling, gijzeling,
brandstichting, of van bedreiging met nog enkele met name genoemde (categorieën van) ernstige
delicten.
Strafbaarstelling
Bedreiging is strafbaar gesteld in artikel 285 Sr. Dit geldt voor zowel offline als online bedreigingen. Bij
bedreiging in strafrechtelijke zin moet er sprake zijn van bepaalde, in artikel 285 Sr genoemde
misdrijven zoals bedreiging met moord, verkrachting of openlijk in vereniging geweld plegen tegen
personen of goederen. Niet vereist is dat het slachtoffer zich daadwerkelijk bedreigd voelt, voldoende
is dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden geschiedt dat bij de bedreigde
‘de redelijke vrees kan ontstaan’ dat het dreigement wordt uitgevoerd. 84 Als iemand via een
chatprogramma zoals WhatsApp iemand anders met de dood bedreigt, dan is die bedreiging een
misdrijf volgens artikel 285 Sr. Dit is dus hetzelfde misdrijf als bij een bedreiging op straat. De
werkwijze van de misdadiger en de bewijsmiddelen zijn natuurlijk wel anders.
Ook bedreiging met digitale misdrijven kan onder artikel 285 Sr vallen. Strafbaar is namelijk onder
meer het bedreigen ‘met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of
goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat’. Hieronder vallen onder andere de
delicten van artikel 161sexies Sr en artikel 161septies Sr. Deze artikelen stellen bijvoorbeeld het
veroorzaken van storing in een geautomatiseerd werk strafbaar, mits sprake is van een in het artikel
genoemd gevolg, zoals het ontstaan van ‘gemeen gevaar voor de verlening van diensten’. Zie met
betrekking tot deze delicten de sectie over stoornis veroorzaken ( paragraaf 4.5).
Indien er sprake is van een bedreiging die niet onder artikel 285 Sr valt, kunnen andere artikelen uit het
Wetboek van Strafrecht uitkomst bieden. Artikel 284 Sr (dwang) en artikel 284a Sr (bedreiging met
diefstal of splitsing van splijtstof) kunnen van toepassing zijn indien iemand door bedreiging
gedwongen wordt iets te doen, niet te doen of te dulden. Indien de bedreiging erop gericht is -iemands
verklaringsvrijheid ten overstaan van een rechter of ambtenaar te beïnvloeden, kan artikel 285a Sr van
toepassing zijn. Bij stalking of belaging ten slotte geldt artikel 285b Sr. Een uitgebreide beschrijving van
de strafbaarstelling hiervan staat in de sectie over stalking of belaging ( paragraaf 6.3) .
Strafverzwarende gronden
Indien de bedreiging schriftelijk geschiedt en de bedreigde hierbij een bepaalde voorwaarde wordt
gesteld, geldt op basis van artikel 285 lid 2 Sr een zwaardere maximumstraf. Voor de vraag of sprake is
van een schriftelijke bedreiging in de zin van artikel 285 lid 2 Sr is beslissend of de bedreiging de
geadresseerde in leesbare vorm bereikt. De wijze van overbrenging doet er niet toe. Dit kan per post
zijn, maar ook met gebruik van meer moderne communicatiemiddelen. Een bedreiging die wordt geuit
in een e-mailbericht is daarom een schriftelijke bedreiging in de zin van artikel 285 lid 2 Sr. 85
Op grond van artikel 285 lid 3 en lid 4 Sr geldt ook een zwaardere maximum-straf indien sprake is van
bedreiging met een terroristisch misdrijf en/of de bedreiging gepleegd wordt met het oogmerk om een
terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken.
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Hoge Raad 18 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7062; Hoge Raad 11 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB7701.
Hoge Raad 19 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3598.
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Verbanden
Stalking of belaging
Soms meldt een burger dat het om ‘bedreiging’ gaat, maar blijkt het eigenlijk
om stalking te gaan. Stalking (belaging) is het opzettelijk iemand
-herhaaldelijk lastigvallen, waardoor inbreuk wordt gemaakt op diens
persoonlijke levenssfeer. Dat kan door iemand op straat te achtervolgen,
maar ook door bijvoorbeeld sms-berichten en e-mails te sturen, of
opzettelijk valse bestellingen op internet te plaatsen.

 paragraaf 6.3

Afpersing
Indien de bedreiging door de dader plaatsvindt met het oogmerk zichzelf of
een ander te bevoordelen door iemand te dwingen iets te doen, kan er
sprake zijn van afpersing.

 paragraaf 5.10

Afdreiging
Indien de bedreiging de vorm heeft van bedreiging met smaad, smaadschrift
of openbaring van een geheim, is er sprake van afdreiging.

 paragraaf 5.10, 6.4

Bewijsmiddelen
Probeer altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slachtoffer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Als slachtoffer en dader met elkaar gecommuniceerd hebben is het van belang om zoveel mogelijk van
de communicatie tussen dader en slachtoffer vast te leggen. Dit om digitaal bewijs te verzamelen. De
meest voorkomende manieren van communicatie via internet/ICT zijn, in willekeurige volgorde:
chatten, e-mailen, sms-en, internetbellen (VoIP), skypen en deelnemen aan discussiegroepen of fora.
Voor het vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan ook zijn dat de dader een website
heeft, of dat er informatie over de dader op een website staat. Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.
Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.

90

Adviezen voor de aangever
Websites over veilig internetten
Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.veiliginternetten.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net, etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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6.8 Cyberpesten (in eerste aanleg niet strafbaar)
Offline pesten is van alle tijden. Vaak worden de volgende drie criteria gebruikt om te bepalen of er
sprake is van pesten:86
 het intentiecriterium: aan het pestgedrag van de dader liggen kwade intenties ten grondslag;
 het frequentiecriterium: het pestgedrag komt herhaaldelijk voor;
 het machtscriterium: er bestaat een verschil in de machtsverhouding tussen dader en slachtoffer.
Ook via internet kan gepest worden en dan heet dat cyberpesten. Bovengenoemde criteria zijn dan niet
meer zo goed bruikbaar. Neem het frequentiecriterium: als iemand éénmalig op internet een naar
bericht over een ander plaatst, is dat maar één actie en niet ‘herhaaldelijk’. Maar dat ene bericht kan
wel herhaaldelijk door anderen worden gelezen. Een andere benadering om te beoordelen of sprake is
van pesten, is om te zien of het doelwit zich gepest voelt – los van bovenstaande criteria.
Gaat de voorkeur bij de intake uit naar een strafrechtelijk traject, dan moet het pestgedrag
gedefinieerd kunnen worden als een gedraging die onder een strafbepaling valt.
Strafbaarstelling
Cyberpesten is op zichzelf geen strafbaar delict. Het kan echter voorkomen dat pestgedrag overgaat
tot / de vorm heeft gekregen van strafbare handelingen. Onder het kopje ‘Verbanden’ staat beschreven
van welke strafbare delicten er mogelijk sprake is.
Verbanden
Een aantal strafbare feiten ligt in het verlengde van pesten. Dit zijn onder andere:
Belediging
Een krenkende uiting die iemands eer en goede naam kan aantasten (niet
gericht op een hele groep)

 paragraaf 6.5

Bedreiging
Bij bedreiging in strafrechtelijke zin moet er sprake zijn van bedreiging met
moord, verkrachting, openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of
goederen, enzovoort.

 paragraaf 6.7

Discriminatie
Het beledigen van een hele bevolkingsgroep
discriminatie-bepalingen (artikel 137c Sr).

 paragraaf 6.6
valt

onder

de

Smaad of laster
Smaad is het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam door hem
te beschuldigen van een bepaald feit (of dat nu waar is of niet). Laster is het
plegen van smaad terwijl de dader weet dat het feit waarvan hij het
slacht-offer beschuldigt niet waar is.

 paragraaf 6.4

Stalking of belaging
Stalking (belaging) is het opzettelijk iemand herhaaldelijk lastig vallen,
waar-door inbreuk wordt gemaakt op diens persoonlijke levenssfeer. Dat kan
door iemand op straat te achtervolgen, maar ook door bijvoorbeeld smsberichten en e-mails te sturen, of opzettelijk valse bestellingen op internet te
plaatsen.

 paragraaf 6.3

Afpersing
Indien de bedreiging door de dader plaatsvindt met het oogmerk zichzelf of
een ander te bevoordelen door iemand te dwingen iets te doen, kan er sprake
zijn van afpersing.

 paragraaf 5.10

86

Olweus, D. (1993), Bullying at school, London: Blackwell.
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Afdreiging
Indien de bedreiging de vorm heeft van bedreiging met smaad, smaadschrift
of openbaring van een geheim, is er sprake van afdreiging.


paragraaf 5.10, 6.4

Daarnaast kan een pester strafbare handelingen uitvoeren tijdens het pesten. Een voorbeeld is het
vernietigen of wijzigen van gegevens op andermans -accounts, zoals het aanpassen van een profielsite.
Ook kan sprake zijn van identiteitsmisbruik: de pester doet zich voor als het slachtoffer om hem of haar
in een kwaad daglicht te stellen. Er kan dus ook sprake zijn van:
Hacken
Indien de dader zich zonder toestemming van het slachtoffer toegang heeft
verschaft tot diens computer, is er sprake van hacken.

 paragraaf 4.3

Gegevensdiefstal
Na het inbreken in bijvoorbeeld een computer of database kan de hacker
gegevens kopiëren.

 paragraaf 4.4

Verspreiden van foto’s
Indien een foto van het slachtoffer misbruikt is, kan er inbreuk gemaakt zijn
op het portretrecht van het slachtoffer.

 paragraaf 6.10

Verspreiden van teksten
Het kan zijn dat de dader teksten van het slachtoffer (die auteursrechtelijk
beschermd zijn) op het internet plaatst.

 paragraaf 6.9

Gegevens vernielen
Na het inbreken in bijvoorbeeld een computer of database kan de hacker – al
dan niet expres – gegevens veranderen, wissen, onbruikbaar of
ontoegankelijk maken.

 paragraaf 4.6

Stoornis veroorzaken
Na het inbreken in bijvoorbeeld een computer of database kan de hacker een
stoornis in een geautomatiseerd werk veroorzaken waardoor dat werk
ontoegankelijk wordt (bijvoorbeeld een database of een website van een
webshop).

 paragraaf 4.5

Identiteitsmisbruik
Persoonsgegevens kunnen door de dader misbruikt worden. De dader kan
zich (online) voordoen als het slachtoffer.

 paragraaf 5.3
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Adviezen voor de aangever
Handige websites
Pesten melden

www.meldknop.nl

Informatieve websites over cyberpesten

www.pestweb.nl
www.weetwatjetypt.nl
www.cyberpesten.be

Stichting die opkomt voor de (digitale) rechten van het
kind

www.kinderconsument.nl

Website om kinderen mediavaardig en commercieel
bewust te maken

www.mediarakkers.nl

Websites over veilig internetgebruik

www.surfsafe.nl
www.clicksafe.be

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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6.9 Zonder toestemming verspreiden van teksten via internet (Aw)
Teksten of delen daarvan mogen niet altijd zomaar verspreid worden zonder de toestemming van de
auteur of andere rechthebbenden. Dit is vastgelegd in het auteursrecht. Het auteursrecht geldt voor
boeken, maar ook voor andere toepassingen zoals toespraken, software, journalistiekwerk en e-mails.
Volgens het auteursrecht is een werk beschermd indien het een origineel werk is. Dit betekent dat de
maker het werk onafhankelijk van andere werken moet hebben gemaakt, en dat er enige creativiteit
nodig was voor de schepping. In het kader van deze handreiking is een interessant detail dat ook emails hieronder vallen. Origineel betekent dat het werk zelfgemaakt en niet ontleend is. Verder moet
het werk een resultaat zijn van creatieve arbeid. ‘Wie er dus “eens goed voor gaat zitten” en een e-mail
schrijft, heeft auteursrecht op die tekst’. 87
Strafbaarstelling
Volgens artikel 1 van de Auteurswet (Aw) is auteursrecht het ‘uitsluitend recht van den maker van een
werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken
en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld’. Het openbaar maken en
verveelvoudigen van het werk mag aldus alleen door de rechthebbende. Hieronder vallen ook het
maken van elektronische kopieën, een vertaling van een werk, en het op internet zetten van een werk.88
Internet staat niet uitdrukkelijk in de auteurswet, maar het aanbieden en verspreiden van
auteursrechtelijk beschermde werken via internet gaat wel degelijk gepaard met ‘verveelvoudigen’ en
‘openbaar maken’.89 Het auteursrecht bestaat automatisch. Zodra iemand een werk maakt, rust daar
auteursrecht op, er hoeft dus niet speciaal auteursrecht te worden aangevraagd.
Op grond van artikel 31 Aw is het strafbaar om opzettelijk inbreuk te maken op eens anders
auteursrecht.
De regering heeft de naleving van de Auteurswet (en het downloadverbod) in handen gegeven van de
Stichting Brein. Stichting Brein zal zich vooral richten op privaatrechtelijke handhaving en zal zich
daarbij niet richten op individuele gebruikers. Volgens de regering is de handhaving van het
auteursrecht eerst en vooral een privaatrechtelijke aangelegenheid. Hiervoor hoeft geen aangifte te
worden opgenomen.

87
88
89

Zie www.iusmentis.com/auteursrecht.
Zie www.iusmentis.com/auteursrecht.
Dat blijkt uit de auteursrechtrichtlijn die in 2001 werd aangenomen met als voornaamste doel het auteursrecht
internetproof te maken. Zie Hugenholtz, P.B. (2008). Toegang tot de bron. Het auteursrecht en het internet. Ars Aequi,
57(7/8), 581-588.
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6.10 Zonder toestemming verspreiden van foto’s via internet
(19-21 en 35 Aw)
Voorbeelden van niet in opdracht gemaakte portretten90
Problemen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen op plaatsen waar veel mensen samenkomen,
zoals op scholen of sportclubs. Indien tijdens een sportdag foto’s worden gemaakt voor op
de website van een school, zijn daarop vaak de kinderen die meedoen aan de activiteiten
duidelijk herkenbaar. Niet alle ouders stellen hier prijs op. Als de ouders een redelijk belang
hebben, kunnen ze publicatie van de foto’s verbieden. Bij foto’s van bijvoorbeeld het dagje
uit in het zwembad, en ook bij scholen met asielzoekers of ondergedoken kinderen kom je al
snel aan zo’n redelijk belang.
Sommige scholen hebben protocollen ontwikkeld over wat ze wel niet op hun website zetten.
In een dergelijk protocol wordt bijvoorbeeld afgesproken dat ouders kunnen protesteren
tegen publicatie van een foto, waarna deze wordt weggehaald, of dat de schoolleiding aan de
ouders van alle geportretteerde kinderen toestemming vraagt alvorens deze te publiceren.

Het gebruik van een foto of afbeelding mag niet zomaar; in veel gevallen is de toestemming van de
geportretteerde vereist.
De Auteurswet (Aw) biedt mogelijkheden tot bescherming van het portretrecht. Met een portret wordt
niet alleen een foto bedoeld, maar ook bijvoorbeeld een tekening of schilderij. Er moet dan een
persoon herkenbaar afgebeeld zijn. Herkenbaar hoeft niet te betekenen dat de afbeelding precies
overeenkomt met de geportretteerde. Het kan ook gaan om een karikatuur, een silhouet van een
bekende persoon of een context waardoor duidelijk is dat het om een bepaalde persoon gaat.91
Strafbaarstelling
Het portretrecht is vastgelegd in de artikelen 19 t/m 21 Aw en kent bepaalde rechten toe aan
geportretteerde personen. Deze rechten beperken het auteursrecht van de maker van het portret
(bijvoorbeeld de fotograaf of schilder).92 Schending van het portretrecht is strafbaar gesteld in artikel
35 Aw. Het betreft hier een overtreding.
Schending van het portretrecht in de zin van artikel 35 Aw betekent het zonder daartoe gerechtigd te
zijn openbaar tentoonstellen of op andere wijze openbaar maken van een portret. Wat betreft het
bestanddeel ‘zonder daartoe gerechtigd te zijn’ is van belang dat er in juridische zin twee soorten
portretten bestaan: in opdracht gemaakte portretten en niet in opdracht gemaakte portretten. Bij in
opdracht gemaakte portretten (bijvoorbeeld een trouwreportage) moet toestemming van de
geportretteerde of diens nabestaanden gevraagd worden. 93 Ontbreekt die toestemming, dan is het
bestanddeel vervuld. Bij niet in opdracht gemaakte portretten (bijvoorbeeld door persfotografen of
hobbyisten) is het bestanddeel vervuld indien de geportretteerde of diens nabestaanden een redelijk

90
91
92

93

Ontleend aan: www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/foto/internet/.
www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/foto/internet/
Spoor, J.H., D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser (2005). Auteursrecht. Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht.
Deventer: Kluwer, p. 303.
Artikel 20 jº 19 lid 4 Aw.
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belang hebben dat zich tegen openbaarmaking van het portret verzet (privacybelang of commercieel
belang).94 Een voorbeeld van een dergelijke situatie staat in de casus aan het begin van deze paragraaf.
De vraag kan gesteld worden of het via internet verspreiden van een naaktfoto of -filmpje
smaad(schrift) (261 Sr) of eenvoudige belediging kan vormen (266 Sr). Het Gerechtshof Leeuwarden
stelt dat het plaatsen van een (privé)filmpje waarop een persoon naakt te zien is, op zichzelf niet te
beschouwen is als het beledigen middels een afbeelding. Volgens het hof zijn voor het beantwoorden
van de vraag of het plaatsen van een filmpje beledigend is, twee factoren van belang:
 de context waarin het filmpje is geplaatst, en/of
 het karakter van de (naakt)beelden op het filmpje, in het bijzonder op welke wijze de beelden de
persoon weergeven.95
Er is bijvoorbeeld sprake van belediging als iemand seksueel gekleurde foto’s van het slachtoffer en
haar partner verstuurt naar familie van het slachtoffer, plaatst op een website en via een link
familieleden en vrienden van het slachtoffer uitnodigt om deze foto’s te bekijken. 96 Ook is er sprake van
belediging als naaktfoto’s worden gestuurd naar het werk van het slachtoffer, voorzien van teksten die
suggereren dat het slachtoffer werkzaam is als prostituee. 97
Voor smaadschrift wordt vereist dat iemands eer of goede naam wordt aangerand door de
telastlegging van een ‘bepaald feit’. Hieraan wordt alleen voldaan ‘indien het feit op een zodanige wijze
door de verdachte is telastgelegd dat het een duidelijk te onderkennen concrete gedraging aanwijst.
Daarvan is bijvoorbeeld geen sprake indien het “feit” niet het gedrag van de betrokkene betreft maar
een eigenschap die hem wordt toegedicht en evenmin, zo het wel gaat om diens gedrag, indien dat
gedrag slechts in algemene termen wordt geduid en derhalve niet wordt toegespitst op een voldoende
98
geconcretiseerde gedraging.’ Als op een filmpje seksuele gedragingen te zien zijn van een vrouw en
door de naamgeving van het filmpje de suggestie wordt gewekt dat het hierbij om een bepaalde
99
persoon gaat, is sprake van een voldoende geconcretiseerde gedraging. Dit is ook het geval als er
foto’s te zien zijn waarop iemand seksuele gedragingen verricht en de bestandsnaam van de foto’s
100
(mede) naar de desbetreffende persoon verwijst. Het op internet plaatsen van foto’s van de borsten
en de vagina van het slachtoffer met daarbij beledigende teksten over de betreffende lichaamsdelen
101
levert echter niet de telastlegging van een bepaald feit op.
Indien het gaat om de verspreiding van een naaktfoto of -filmpje van een minderjarige is artikel 240b Sr
van toepassing. Meer hierover in de sectie over kinderpornografie ( paragraaf 7.3).
Bijzondere strafbaarstelling
Het beeldrecht is een bijzondere benaming van het auteursrecht op grond waarvan de maker van een
kunstwerk of object publicatie van een afbeelding van zijn werk kan verhinderen. Als zodanig is het
vergelijkbaar met het portretrecht, ook al is het zelf geen juridische term. Een belangrijke beperking
van het beeldrecht is opgenomen in artikel 18 Aw, dat kort gezegd inhoudt dat een afbeelding van een
94

Artikel 21 Aw.
Gerechtshof Leeuwarden 4 mei 2010, ECLI:NL:GHLEE:2010:BM3169
96
Gerechtshof Amsterdam 17 september 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3567
97
Gerechtshof Amsterdam 3 oktober 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BB9838
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Hoge Raad 29 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1171
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Hoge Raad 3 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1556
100
Rechtbank Zutphen 22 februari 2008, ECLI:NL:RBZUT:2008:BC4944
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Rechtbank Amsterdam 2 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5558
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bouw- of kunstwerk dat bedoeld is om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, niet onder
de reikwijdte van het auteursrecht valt. 102 Hierbij kan gedacht worden aan afbeeldingen van gebouwen
en standbeelden. Voorwaarde is wel dat het gaat om een afbeelding van het werk ‘zoals het zich aldaar
bevindt’. Hiermee wordt bedoeld dat het werk wordt afgebeeld ‘in de context van zijn omgeving, dus
zoals het werk deel uitmaakt van het straat- of stadsbeeld’.103
Verbanden
Persoonsgerichte cybercrime
Het misbruiken van foto’s kan in verband staan met delicten in de
persoonlijke sfeer zoals stalking, belediging, smaad of laster en cyberpesten.

 hoofdstuk 6

Gegevensdiefstal
De dader kan het materiaal hebben verkregen door dit zonder toestemming
van de computer van het slachtoffer te halen. Er is in dat geval ook sprake
van hacken.

 paragraaf 4.4

Identiteitsmisbruik
Foto’s van het slachtoffer kunnen misbruikt zijn om identiteitsmisbruik te
plegen.

 paragraaf 5.3

Kinderpornografie
Indien het gaat om foto’s van minderjarigen in een seksuele context,
is er sprake van de verspreiding van kinderpornografisch materiaal.

 paragraaf 7.3

Bewijsmiddelen
Probeer altijd zo veel mogelijk gegevens vast te leggen van het slachtoffer, de dader en de wijze
waarop het delict heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld:
 datum en tijd van het feit of opeenvolgende feiten;
 gegevens van het slachtoffer;
 gegevens van de dader.
Het is van belang om zoveel mogelijk van het strafbare materiaal vast te leggen. Het kan zijn dat het
materiaal op een website of een forum staat. Leg deze informatie vast. Het kan ook zijn dat over het
materiaal is gecommuniceerd via, in willekeurige volgorde: chat, e-mail, sms, internetbellen (VoIP),
skype, discussiegroepen of fora. Voor het vastleggen van sporen, zie www.internetsporen.nl. Het kan
ook zijn dat de dader een eigen website heeft, of dat er informatie over de dader op een website staat.
Leg ook deze informatie vast.
Opnemen aangifte
In dit naslagwerk staat een standaardprocedure voor het opnemen van aangiften. Hieronder staan de
hoofdstappen die genomen moeten worden bij het opnemen van een aangifte ( hoofdstuk 2). Deze
stappen zijn in principe toepasbaar bij alle delicten.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
102
103

Geef de aangever ruimte te vertellen wat er is gebeurd.
Bepaal of je een aangifte opneemt.
Bepaal of je deze aangifte zelf opneemt of een expert de aangifte laat opnemen.
Beschrijf de situatie.
Noteer de gegevens van de aangever en het delict.
Bepaal om welk delict het gaat.
Bepaal welke wetsartikelen van toepassing zijn.

Artikel 18 jº artikel 10, eerste lid, onder 6º en 8º Aw.
Kamerstukken II 2002/03, 28 482, nr. 5, p. 37.
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Stap 8:
Stap 9:
Stap 10:
Stap 11:

Beschrijf de werkwijze van de verdachte(n) (de modus operandi).
Laat de aangever zoveel mogelijk bewijsmiddelen vastleggen.
Analyseer de informatie.
Formaliseer de aangifte.

Adviezen voor de aangever
Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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7 Kinderpornografie en andere
zedendelicten
7.1

Delictsvormen
In dit deel van de handreiking komen delicten aan bod die vallen in de categorie zeden. Hierna staan de
delicten die in dit deel aan bod -komen.

Kinderpornografie

 paragraaf 7.3

Grooming

 paragraaf 7.4

Indien het met de bovenstaande lijst niet gelukt is om te bepalen om welk delict het gaat, maak dan
gebruik van de lijst met praktijksignalen  paragraaf 7.2. Indien het delict ook niet in die lijst staat,
raadpleeg dan een digitaal of zeden-expert.
Er is ook een digitale versie van deze handreiking. Deze Cybertoolkit is te vinden op PolitieKennisNet
(alleen toegankelijk voor politiemedewerkers). Het voordeel van de digitale versie is dat hierin ook de
meest recente wets-wijzigingen, -jurisprudentie en nieuwste verschijningsvormen van cybercrime zijn
opgenomen.
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7.2

Praktijksignalen

Mijn minderjarige kind is tot seksuele handelingen
gedwongen via de webcam.

Kinderpornografie  paragraaf 7.3
Chantage  paragraaf 5.10

Ik heb ongewenst (virtuele) kinderporno gezien.

Kinderpornografie  paragraaf 7.3

Op de computer van een ander heb ik kinderporno
gezien.

Kinderpornografie  paragraaf 7.3

Mijn dochter zat op internet en nu blijkt dat er via de
web-cam opnames van haar zijn gemaakt terwijl ze
een ontbloot bovenlichaam had. Ze wist niet dat de
webcam aanstond.

Kinderpornografie  paragraaf 7.3

Mijn dochter Saar is 15 jaar en heeft foto’s van feestjes
op haar Facebookpagina staan. Er zit een foto bij van
haar en haar vriendin waarop ze gedeeltelijk bloot is.
Nu heeft ze deze foto opeens gezien op een andere
website, zonder dat zij daar toestemming voor heeft
gegeven.

Kinderpornografie  paragraaf 7.3
Verspreiden foto’s  paragraaf 6.10

Een volwassene probeert seksuele contacten te
leggen met mijn minderjarige kind.

Grooming  paragraaf 7.4

Mijn minderjarige kind ontvangt ongewenste
-seksuele vragen of verzoeken van mensen die veel
ouder zijn. Volgens mij willen ze zelfs afspreken.

Grooming  paragraaf 7.4

Onze dochter van 15 had verkering met een jongen
van 14. Blijkbaar hebben ze tijdens hun relatie
seksueel getinte foto’s van elkaar gemaakt. Nu de
verkering uit is circuleren de foto’s ineens op internet.
De hele school heeft ze al gezien. Mijn dochter heeft
dit niet zelf gedaan.

Kinderpornografie  paragraaf 7.3
Verspreiden foto’s  paragraaf 6.10
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7.3

Kinderpornografie (240b Sr en 246 Sr )

“Dwingen” tot ontuchtige handenlingen door het overnemen van de webcam

Een verdachte hackte computers van meisjes en nam de webcam over. Zo kon hij via de
webcam heimelijk de meisjes bespieden terwijl zij zich uitkleedden. De vraag voor de
rechtbank was of dit viel onder de delictsomschrijving “dwingen tot ontuchtige handelingen.”
De rechtbank vraagt zich af of de meisjes handelingen hebben gepleegd die zij niet vrijwillig
gepleegd zouden hebben en constateert dat dit het geval is.
“Dwang” omvat ook de situatie dat de dader door heimelijk handelen weet te voorkomen dat
het slachtoffer zich verzet (HR 16 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3040)
De rechtbank stelt vast dat het begluren van meisje die niet weten dat ze begluurd worden
een aantasting is van het recht op seksuele zelfbeschikking en derhalve strafbaar volgens
artikel 246 Sr.
Rechtbank Haarlem 24 juli 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD8449

Onder kinderpornografie vallen afbeeldingen – of gegevensdragers die een afbeelding bevatten – van
een seksuele gedraging waarbij iemand, die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is
betrokken of schijnbaar is betrokken (naar artikel 240b Sr). De aard en inhoud van kinderpornografisch
materiaal kan sterk variëren, maar gemeenschappelijk kenmerk is dat er altijd elementen van seksueel
misbruik, geweld en/of seksuele exploitatie in terug te vinden zijn.104
‘Webcamseks’ komt aan bod in paragraaf 7.4 (Grooming) onder het kopje ‘Strafbare voorbereidingshandelingen’. Webcamseks kan natuurlijk ook een voorbereidingshandeling zijn voor de productie van
een kinderpornografische afbeelding, namelijk indien de webcambeelden worden vastgelegd.
Strafbaarstelling
Kinderpornografie is in Nederland strafbaar gesteld in artikel 240b lid 1 Sr. Strafbaar zijn: het
verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren,
verwerven of in bezit hebben van kinderporno, en het zich door middel van een geautomatiseerd werk
of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot kinderporno verschaffen. Hoewel
de term opzettelijk niet in artikel 240b lid 1 Sr voorkomt, blijkt uit de wetsgeschiedenis en de
jurisprudentie dat de daarin strafbaar gestelde gedragingen (voorwaardelijk) opzet impliceren. 105 Dit
opzet hoeft echter niet gericht te zijn op de leeftijd van de afgebeelde minderjarige(n).
De leeftijdsgrens is bepaald op 18 jaar. In artikel 240b Sr wordt gesproken over ‘iemand die kennelijk de
leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt’. Met ‘kennelijk’ wordt bedoeld dat de werkelijke leeftijd
van het slachtoffer niet bewezen hoeft te worden, het gaat erom of het kind er jonger dan 18 jaar

104

105

Bullens, R. (2007). Kijken naar kinderporno op internet: ‘onschuldige’ drang?. In A.Ph. van Wijk, R.A.R. -Bullens & P. van
den Eshof (red.), Facetten van zedencriminaliteit. Den Haag: Reed Business Information bv.
Kamerstukken II 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 4; Kamerstukken II 2008/09, 31 810, nr. 7, p. 2; Kamerstukken I 2009/10, 31 808
(R1872) en 31 810, nr. C, p. 4. M.b.t. ‘in bezit hebben’: Hoge Raad 28 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9104
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uitziet.106 Dit dient te worden vastgesteld aan de hand van de uit de afbeelding blijkende uiterlijke
lichaamskenmerken.107 De dader hoeft geen opzet te hebben gehad op de leeftijd van het slachtoffer.
Kort gezegd komt de ratio van artikel 240b Sr erop neer dat jongeren beschermd moeten worden. De
wetgever wil voorkomen dat kinderen in situaties terechtkomen waarin ze worden misbruikt voor het
op beeld vastleggen van seksuele gedragingen. Daarnaast moet voorkomen worden dat mensen
dergelijk materiaal bezitten, verspreiden of openlijk tentoonstellen, of dat jongeren worden
aangemoedigd of verleid om deel te nemen aan seksuele activiteiten 108 en moeten kinderen worden
beschermd tegen gedragingen en uitingen die bijdragen aan een subcultuur die seksueel misbruik van
kinderen bevordert.
Minderjarige verdachten
Soms wordt aangifte gedaan van een kinderpornografisch delict waarbij de verdachte jonger is dan 18
jaar. Het kan dan gaan om een geval waarin een 17-jarige jongen met kwade intenties een veel jonger
iemand misbruikt. Maar het kan ook gaan om een 16-jarige jongen die van zijn eveneens 16-jarige
vriendin tijdens hun verkering en met haar toestemming een blootfoto maakte.
Voor zaken waarbij de verdachte de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, maakte het Openbaar
Ministerie medio 2013 de ‘Leidraad afdoening minderjarige verdachten in kinderpornozaken’. Indien
verdachte en slachtoffer beiden minderjarig zijn, het leeftijdsverschil tussen hen minder is dan vijf jaar ,
het slachtoffer niet jonger is dan 12 jaar én de verdachte niet handelde met kwade intenties, kan de
zaak ook anders dan via 240b Sr worden afgedaan. Een eerste alternatief is dan het inzetten van nietstrafrechtelijke interventies, een tweede alternatief is het aanwenden van andere strafbepalingen dan
240b Sr, bijvoorbeeld artikel 261 Sr (smaad) of 266 Sr (belediging). Bij deze alternatieven wordt de
verdachte een voor hem/haar later hinderlijk antecedent als zedendelinquent bespaard. Overleg altijd
met een zedenexpert van je eenheid.
Aanvullende strafbaarstelling
Indien iemand een beroep of gewoonte maakt van het plegen van een van de hiervoor genoemde
gedragingen, is op basis van artikel 240b lid 2 Sr een zwaardere straf van toepassing.
Toegangsverschaffing kinderporno
Het zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een
communicatiedienst de toegang tot kinderpornografie verschaffen is strafbaar sinds 1 januari 2010. Het
kan hierbij gaan om toegangsverschaffing zowel via een computer als via bijvoorbeeld een mobiele
telefoon.109 De gedraging vereist meer dan uitsluitend het op internet bekijken van kinderpornografie.
Er dient sprake te zijn van een actieve handeling die op het verkrijgen van toegang is gericht.
Bovendien dient het opzet van de verdachte gericht te zijn op het verkrijgen van toegang tot
kinderpornografie. Iemand die nietsvermoedend op een hyperlink klikt en zichzelf zo ongewild toegang
tot kinderpornografie verschaft, is dus in principe niet strafbaar.

106
107
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Hoge Raad 7 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ8936.
Hoge Raad 18 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF0170.
Zee, S. van der & C. Groeneveld (2007). Kinderpornografisch beeldmateriaal. In A.Ph. van Wijk, R.A.R. Bullens & P. van
den Eshof (red.), Facetten van zedencriminaliteit. Den Haag: Reed Business Information bv.
Kamerstukken II 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 7-8.
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De wetgever geeft enkele voorbeelden van situaties waarin mogelijk wel sprake is van strafbaarheid:
iemand klikt op een link waarvan de benaming een aan-wijzing bevat voor de aanwezigheid van
kinderpornografie; iemand heeft eerder een website bezocht en weet dus dat er kinderpornografie op
te vinden is, maar dit weerhoudt hem er niet van de website nogmaals te bezoeken. Bewijs voor het
opzet kan bijvoorbeeld gevonden worden in (online) betalingsverkeer met betrekking tot een website
waarop kinderpornografie wordt aangeboden; of het bezit van wachtwoorden of inloggegevens met
betrekking tot een web-site waarop kinderpornografie wordt aangeboden, in samenhang met de
historische gegevens van door de verdachte bezochte websites. 110 Voor strafbaarheid is overigens niet
vereist dat de verdachte voor het bekijken van de kinderpornografie betaald heeft. 111
Virtuele kinderporno
Met het zinsdeel ‘of schijnbaar betrokken’, is de zogenoemde virtuele kinderpornografie onder de
werking van de wet gebracht. Virtuele kinderpornografie is ogenschijnlijk echte kinderpornografie, niet
vervaardigd met echte kinderen maar met behulp van digitale technieken, bijvoorbeeld eenvoudig door
middel van tweedimensionaal knip- en plakwerk of geavanceerd met driedimensionale
animatietechnologie. In februari 2008 heeft de rechtbank in Den Bosch als eerste in Nederland een
veroordeling voor virtuele kinderporno uitgesproken. 112
Virtuele kinderpornografie is alleen strafbaar indien sprake is van realistische kinderpornografische
afbeeldingen. Een afbeelding waarvan meteen duidelijk is dat het gaat om een gemanipuleerde
afbeelding die niet realistisch is, valt niet onder artikel 240b Sr. Er is dan immers geen sprake van
schijnbaar echte kinderporno. Tekeningen, schilderijen en computeranimaties vallen dus ook buiten de
reikwijdte van artikel 240b Sr, tenzij deze op het eerste gezicht niet zijn te onderscheiden van
afbeeldingen van een echt kind. 113
Verbanden
Seksueel misbruik
Neem contact op met de afdeling zeden van je eenheid.
Grooming
Neem contact op met de afdeling zeden van je eenheid.
Persoonsgerichte cybercrime
Neem contact op met de afdeling zeden van je eenheid.

Bewijsmiddelen
Neem contact op met de afdeling zeden van je eenheid.
Opnemen aangifte
Neem contact op met de afdeling zeden van je eenheid.
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Kamerstukken II 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 3-4.
Kamerstukken II 2008/09, 31 810, nr. 7, p. 2.
Rechtbank Den Bosch 4 februari 2008, ECLI:NL:RBSHE:2008:BC3225.
Kamerstukken II 2001/02, 27 745, nr. 6, p. 11 en 14; Kamerstukken I 2001/02, 27 745, nr. 299b, p. 7-8; Gerechtshof Den
Bosch 14 april 2011, ECLI:NL:GHSBE:2011:BQ1179; bevestigd door de Hoge Raad op 12 maart 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY9719.
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Adviezen voor de aangever
Handige websites
Jeugd en (nieuwe) media

www.mijnkindonline.nl

Kinderpornografie en kindersekstoerisme (overheid)

www.politie.nl/melden

Kinderpornografie melden (publiek-privaat)

www.meldpunt-kinderporno.nl
www.meldknop.nl

Kindermishandeling

www.vooreenveiligthuis.nl/

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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7.4

Grooming (248e Sr)
Grooming wordt ook wel digitale kinderlokkerij genoemd. Er is sprake van grooming indien een
volwassene via ICT contact legt met een kind, met de intentie om dat kind te ontmoeten met het doel
met hem of haar ontuchtige handelingen te plegen of kinderpornografische afbeeldingen te maken.
Contacten kunnen bijvoorbeeld gelegd worden via sociale netwerksites zoals Facebook of via
chatprogramma’s zoals WhatsApp.
.
Grooming kan een langlopend proces zijn waarbij de dader door veelvuldig chat- en e-mailcontact
langzaam het vertrouwen wint van het kind, het kind verleidt tot het delen van intimiteiten en op die
wijze het kind in de digitale wereld vatbaar maakt voor seksueel misbruik in de fysieke wereld. Een
volwassene kan zich voordoen als minderjarige om contact met het kind te krijgen, maar dit gebeurt
(lang) niet altijd.
Strafbaarstelling
Grooming is strafbaar gesteld middels artikel 248e Sr. Strafbaar is het via ICT een ontmoeting
voorstellen aan een kind onder de 16 met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen of
kinderporno te maken, indien de dader vervolgens enige handeling onderneemt gericht op de
verwezenlijking van die ontmoeting.
Onder ICT (in artikel 248e Sr geformuleerd als ‘door middel van een geautomatiseerd werk of met
gebruikmaking van een communicatiedienst’) valt niet alleen het gebruik van bijvoorbeeld chat, e-mail
en sociale netwerksites via een computer, maar ook het gebruik van bijvoorbeeld sms, mms en e-mail
via een mobiele telefoon. Met betrekking tot het slachtoffer wordt vereist dat de dader wist of
redelijkerwijs moest vermoeden dat het slachtoffer nog geen 16 was.
Voor strafbaarheid is niet vereist dat het contact op internet daadwerkelijk leidt tot fysiek contact
tussen kind en dader. Voldoende is dat het gedrag van de dader zich concretiseert tot een voorstel voor
een ontmoeting met het kind, gevolgd door ‘enige handeling gericht op het verwezenlijken van die
ontmoeting’. Er is voor strafbaarheid derhalve meer nodig dan het uitsluitend op internet
communiceren met een kind en het daarbij maken van seksuele toespelingen. Als voorbeeld van een
verwezenlijkingshandeling noemt de wetgever de omstandigheid dat de verdachte zich daadwerkelijk
begeeft naar de voor de ontmoeting afgesproken plek, het slachtoffer van een routebeschrijving naar
die plek voorziet, of treinkaartjes of toegangsbewijzen koopt die verband houden met de voorgenomen
ontmoeting.114 Uit de rechtspraak blijkt dat er ook sprake is van een verwezenlijkingshandeling als
iemand herhaaldelijk aandringt op een snelle ontmoeting, het slachtoffer hierbij onder druk zet en zijn
telefoonnummer geeft in het kader van het concretiseren van een afspraak.115
Bovendien is voor strafbare grooming vereist dat het (beoogde) slachtoffer de leeftijd van 16 jaren nog
niet heeft bereikt. De intenties van de verdachte aangaande de leeftijd zijn in dat verband niet
doorslaggevend. Het inzetten van een zogenaamde “lokpuber” (een agent die zich voordoet als iemand
onder de 16) kan dus niet tot een vervolging leiden. 116 Het oogmerk van de dader moet zijn gericht op
het plegen van ontuchtige handelingen of het vervaardigen van een afbeelding van een seksuele
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116

Kamerstukken II 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 7; Kamerstukken II 2008/09, 31 810, nr. 7, p. 8. Zie met betrekking tot een
routebeschrijving ook Hoge Raad 14 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9941.
Hoge Raad 11 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3140.
Onder meer Gerechtshof Den Haag, 25 juni 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2302 en Rechtbank Amsterdam 11 april 2011,
ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ0961

106

gedraging waarbij het slachtoffer is betrokken. De aanwezigheid van dit oogmerk kan bijvoorbeeld
blijken uit het chat- en e-mailverkeer tussen dader en slachtoffer.
Minderjarigen onderling
Door in de formulering het begrip ‘ontuchtige handelingen’ te gebruiken, vallen jongeren die elkaar in
e-mail- of chatverkeer verleiden tot een ontmoeting met het doel consensuele seksuele contacten te
hebben, buiten de reikwijdte van de strafbaarstelling. Er kan dan in beginsel immers niet van ontucht
gesproken worden (handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm117). De
wetgever acht het echter niet uitgesloten dat strafrechtelijk optreden tegen een minderjarige die zich
schuldig maakt aan ‘grooming’ onder omstandigheden wenselijk kan zijn. Hierbij wordt bijvoorbeeld
gedacht aan de situatie waarin iemand van 17 jaar op internet iemand van 12 jaar tot een ontmoeting
verleidt.118 Voor een jongere die een andere jongere verleidt tot een ontmoeting met het oogmerk om
kinderpornografische afbeeldingen van die jongere te maken, geldt niet iets soortgelijks. In artikel 240b
(kinderporno) is immers geen leeftijdsgrens voor de dader opgenomen.
Strafbare voorbereidingshandelingen
Indien de dader het slachtoffer tijdens het groomingsproces weet te verleiden tot ‘webcamseks’
(bijvoorbeeld door voor de webcam een seksueel getinte houding aan te nemen, of seksuele
handelingen met zichzelf of met een derde te verrichten), kunnen de artikelen 246 Sr, 247 Sr en 248a Sr
van toepassing zijn.119 Artikel 246 Sr stelt feitelijke aanranding van de eerbaarheid strafbaar. Hiervan is
sprake als iemand door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere
feitelijkheid wordt gedwongen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen (bijvoorbeeld via
de webcam).
Artikel 247 Sr stelt onder meer het buiten echt plegen van ontuchtige handelingen met iemand onder
de 16 strafbaar; en het verleiden van iemand onder de 16 tot het plegen of dulden van ontuchtige
handelingen buiten echt met een derde. Voor het ontucht plegen met een andere persoon is interactie
vereist. De rechter heeft onlangs bepaald dat er bij webcamseks geen sprake hoeft te zijn van lijfelijk
contact, zo lang er maar sprake is van relevante interactie tussen de personen die zich aan weerszijden
van de internetverbinding bevinden. Het “meekijken met de webcam” valt dus niet onder het plegen
van ontuchtige handelingen; het aanzetten tot het verrichten van seksuele handelingen en het daartoe
geven van instructies (de interactie) wel.120
In artikel 148a Sr wordt het opzettelijk bewegen van een minderjarige tot het plegen van ontuchtige
handelingen of het van de dader dulden van zodanige handelingen strafbaar gesteld. Voor
strafbaarheid wordt vereist dat de dader wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat het slachtoffer nog
geen 18 was, en dat hij de minderjarige opzettelijk bewogen heeft tot het plegen of dulden van de
ontuchtige handelingen door middel van giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke
verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding.
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Kamerstukken II 1988/89, 20 930, nr. 3, p. 2.
Kamerstukken II 2008/09, 31 810, nr. 7, p. 8.
Kamerstukken II 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 6; zie bijvoorbeeld Gerechtshof Arnhem 24 juli 2009,
ECLI:NL:GHARN:2009:BJ3736.
Rechtbank Noord Nederland 3 juli 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:3199
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Verbanden
Kinderpornografie ( paragraaf 7.3)
Indien tijdens contacten tussen dader en minderjarig slachtoffer beelden zijn vastgelegd van een
seksuele gedraging van de minderjarige via bijvoorbeeld een webcam is er sprake van
kinder-pornografie. Neem contact op met de afdeling zeden van je eenheid.
Seksueel misbruik
Grooming houdt verband met seksueel misbruik. Neem contact op met de afdeling zeden van je
eenheid.

Bewijsmiddelen
Neem contact op met de afdeling zeden van je eenheid.
Opnemen aangifte
Neem contact op met de afdeling zeden van je eenheid.
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Adviezen voor de aangever
Handige websites
Kinderpornografie en kindersekstoerisme (overheid)

www.politie.nl/melden

Kinderpornografie (publiek-privaat)

www.meldpunt-kinderporno.nl

Grooming melden (publiek-privaat)

www.meldknop.nl

Kindermishandeling

www.vooreenveiligthuis.nl/

Tips over het veiligstellen van internetsporen

www.internetsporen.nl

E-mail headerbron zoeken/locatie traceren

www.my-addr.com

E-mail headerbron zoeken

www.haltabuse.org/help/headers/index.shtml

Achterhalen wie .nl-domein heeft geregistreerd

www.sidn.nl/over-nl/whois/

Achterhalen wie domeinen als .com, .net etc. heeft
geregistreerd (minder betrouwbaar dan www.sidn.nl
omdat de gegevens niet worden gecontroleerd)

www.whois.net

Achterhalen welk IP-adres bij een website hoort
(pingen van een website)

www.iptools.com

Achterhalen welke ISP een website host

www.iptools.com

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl
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8

Wetsartikelen
Alle wetsartikelen die in deze handreiking aan bod komen staan in dit hoofdstuk. Om snel zoeken
mogelijk te maken staan de wetsartikelen geordend per wetboek (achtereenvolgens Auteurswet,
Telecommunicatiewet, Wetboek van strafrecht, Wetboek van strafvordering) en daarbinnen op
volgorde van artikelnummer. Zie ook www.wetten.nl.
Er is ook een digitale versie van deze handreiking. Deze Cybertoolkit is te vinden op PolitieKennisNet
(alleen toegankelijk voor politiemedewerkers).

8.1

Auteurswet

Artikel 1 Aw: De inhoud van het auteursrecht
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde,
wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te
verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Artikel 19 Aw: In opdracht vervaardigde portretten
1. Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet beschouwd de verveelvoudiging
daarvan door, of ten behoeve van, den geportretteerde of, na diens overlijden, zijne
nabestaanden.
2. Bevat eene zelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan staat die
verveel-voudiging aan ieder hunner ten aanzien van andere portretten dan zijn eigen slechts vrij
met toestemming van die andere personen of, gedurende tien jaren na hun overlijden, van
hunne nabestaanden.
3. Ten aanzien van een fotografisch portret wordt mede niet als inbreuk op het auteursrecht
beschouwd het openbaar maken daarvan in een nieuwsblad of tijdschrift door of met
toestemming van een der personen, in het eerste lid genoemd, mits daarbij de naam des
makers, voor zoover deze op of bij het portret is aangeduid, vermeld wordt.
4. Dit artikel is slechts van toepassing ten aanzien van portretten, welke vervaardigd zijn
ingevolge eene opdracht, door of vanwege de geportretteerde personen, of te hunnen behoeve
aan den maker gegeven.

Artikel 20 Aw: Toestemmingsvereiste geportretteerde
1. Tenzij anders is overeengekomen is degene, wien het auteursrecht op een portret toekomt, niet
bevoegd dit openbaar te maken zonder toestemming van den geportretteerde of, gedurende
tien jaren na diens overlijden, van diens nabestaanden.
2. Bevat eene zelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan is ten aanzien van de
gansche afbeelding de toestemming vereischt van alle geportretteerden of, gedurende tien
jaren na hun overlijden, van hunne nabestaanden.
3. Het laatste lid van het voorgaande artikel is van toepassing.

Artikel 21 Aw: Zonder opdracht vervaardigde portretten
Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den
geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene,
wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den
geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de
openbaar-making verzet.
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Artikel 31 Aw: Opzettelijke inbreuk auteursrecht (strafbepaling)
Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met
gevangenis-straf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 31a Aw: Strafbepaling m.b.t. voorwerpen (opzetvariant)
Hij die opzettelijk een voorwerp waarin met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is
-vervat,
a. openlijk ter verspreiding aanbiedt,
b. ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden heeft,
c. invoert, doorvoert, uitvoert of
d. bewaart uit winstbejag
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 31b Aw: Beroep of bedrijf
Hij die van het plegen van de misdrijven, als bedoeld in de artikelen 31 en 31a, zijn beroep maakt of
het plegen van deze misdrijven als bedrijf uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaar of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 32 Aw: Strafbepaling m.b.t. voorwerpen (schuldvariant)
Hij die een voorwerp waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat daarin met inbreuk op eens
anders auteursrecht een werk is vervat,
a. openlijk ter verspreiding aanbiedt;
b. ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden heeft;
c. invoert, doorvoert, uitvoert of
d. bewaart uit winstbejag
wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.

Artikel 33 Aw: Misdrijven
De feiten strafbaar gesteld in de artikelen 31, 31a, 31b, 32 en 32a zijn misdrijven.

Artikel 35 Aw: Inbreuk portretrecht (strafbepaling)
1. Hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn een portret in het openbaar ten toon stelt of op andere
wijze openbaar maakt, wordt gestraft met geldboete van de vierde categorie.
2. Het feit is eene overtreding.
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8.2

Telecommunicatiewet

Artikel 11.7 lid 1 t/m 4 Tw: Spam
1. Het gebruik van automatische oproep- en communicatiesystemen zonder menselijke
tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde
communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees en gebruikers
is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee of
daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het
tweede en derde lid.
2. Indien de abonnee, bedoeld in het eerste lid, een rechtspersoon is dan wel een natuurlijke
persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, geldt met betrekking tot het
door middel van elektronische berichten overbrengen van ongevraagde communicatie voor
commerciële, ideële of charitatieve doeleinden dat geen voorafgaande toestemming is vereist:
a. indien de verzender bij het overbrengen van de communicatie gebruik maakt van
elektronische contactgegevens die door de gebruiker daarvoor zijn bestemd en
bekendgemaakt, en deze zijn gebruikt in overeenstemming met de door de abonnee aan die
contact-gegevens verbonden doeleinden, of
b. indien de gebruiker is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte en voldaan is aan
de in het desbetreffende land geldende voorschriften met betrekking tot het verzenden van
ongevraagde communicatie.
3. Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in
het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het
overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met
betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de
contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om
kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die
elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem
bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde
voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische
contactgegevens. Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van
overeenkomstige toepassing.
4. Op het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid genoemde doeleinden zijn
de vereisten van artikel 15e, eerste lid, onderdelen a tot en met c van boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek van overeenkomstige toepassing en bedoeld gebruik bevat geen aanmoedigingen
informatie op internet te raadplegen die in strijd is met dat artikel. Bij dat gebruik dienen te
allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en
b. een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van
dergelijke communicatie kan richten.
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8.3

Wetboek van strafrecht

Artikel 80quinquies Sr: Gegevens
Onder gegevens wordt verstaan iedere weergave van feiten, begrippen of instructies, op een
overeengekomen wijze, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door personen of
geautomatiseerde werken.

Artikel 80sexies Sr: Geautomatiseerd werk
Onder geautomatiseerd werk wordt verstaan een inrichting die bestemd is om langs elektronische
weg gegevens op te slaan, te verwerken en over te dragen.

Artikel 137c Sr: Groepsbelediging
1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend
uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun
hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke
handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of
door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of
geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Artikel 137d Sr: Aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of
discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens
hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele
gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of
door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of
geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Artikel 137e Sr: Openbaar maken, doen toekomen of verspreiden van o.a. discriminerende uitlatingen
1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een
groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of
homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap
beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig
optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of
levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun
lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;
2°. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is
vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter
openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft;
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde
categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of
door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de vierde categorie opgelegd.
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Artikel 137f Sr: Deelnemen of steun verlenen aan discriminatie
Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op
discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht,
hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke
handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de
tweede categorie.

Artikel 137g Sr: Opzettelijk discrimineren in ambt, beroep of bedrijf
1. Hij die, in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen opzettelijk discrimineert
wegens hun ras, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of
geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een gewoonte maakt of door twee
of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van
de vierde categorie opgelegd.

Artikel 138ab Sr: Computervredebreuk (hacken)
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt, als
schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt
in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake
indien de toegang tot het werk wordt verworven:
a. door het doorbreken van een beveiliging,
b. door een technische ingreep,
c. met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of
d. door het aannemen van een valse hoedanigheid.
2. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt
gestraft computervredebreuk, indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen,
worden verwerkt of overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich
wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt of opneemt.
3. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt
gestraft computervredebreuk gepleegd door tussenkomst van een openbaar
telecommunicatienetwerk, indien de dader vervolgens
a. met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maakt van
verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk;
b. door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is binnengedrongen de toegang
verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde.

Artikel 138b Sr: Belemmeren toegang of gebruik geautomatiseerd werk
Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt
-gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een
geautomatiseerd werk belemmert door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden.
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Artikel 139c Sr: Aftappen of opnemen van gegevens
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt
gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk met een technisch hulpmiddel gegevens aftapt of
opneemt die niet voor hem bestemd zijn en die worden verwerkt of overgedragen door middel
van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het aftappen of opnemen:
1°. van door middel van een radio-ontvangapparaat ontvangen gegevens, tenzij om de
ontvangst mogelijk te maken een bijzondere inspanning is geleverd of een niet toegestane
ontvanginrichting is gebruikt;
2°. door of in opdracht van de gerechtigde tot een voor de telecommunicatie gebezigde
aansluiting, behoudens in geval van kennelijk misbruik;
3°. ten behoeve van de goede werking van een openbaar telecommunicatienetwerk, ten
behoeve van de strafvordering, dan wel ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2002.

Artikel 139d Sr: Plaatsen van opname-, aftap- of afluisterapparatuur; -voorbereidingshandelingen
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt
gestraft hij die met het oogmerk dat daardoor een gesprek, telecommunicatie of andere
gegevensoverdracht of andere gegevensverwerking door een geautomatiseerd werk
wederrechtelijk wordt afgeluisterd, afgetapt of opgenomen, een technisch hulpmiddel op een
bepaalde plaats aanwezig doet zijn.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als
bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c wordt gepleegd:
a. een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het
plegen van een zodanig misdrijf, vervaardigt, verkoopt, verwerft, invoert, verspreidt of
anderszins ter beschikking stelt of voorhanden heeft, of
b. een computerwachtwoord, toegangscode of daarmee vergelijkbaar gegeven waardoor
toegang kan worden gekregen tot een geautomatiseerd werk of een deel daarvan, verkoopt,
verwerft, verspreidt of anderszins ter beschikking stelt of voorhanden heeft.
3. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt
gestraft hij die het in het tweede lid bedoelde feit pleegt terwijl zijn oogmerk is gericht op een
misdrijf als bedoeld in artikel 138a, tweede of derde lid.

Artikel 139e Sr: Bezitten of verspreiden van wederrechtelijk verkregen gegevens
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt
gestraft:
1°. hij die de beschikking heeft over een voorwerp waarop, naar hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden, gegevens zijn vastgelegd die door wederrechtelijk afluisteren, aftappen of
opnemen van een gesprek, telecommunicatie of andere gegevensoverdracht of andere
gegevensverwerking door een geautomatiseerd werk zijn verkregen;
2°. hij die gegevens die hij door wederrechtelijk afluisteren, aftappen of opnemen van een
gesprek, telecommunicatie of andere gegevensoverdracht of andere gegevensverwerking
door een geautomatiseerd werk heeft verkregen of die, naar hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden, ten gevolge van zulk afluisteren, aftappen of opnemen te zijner kennis zijn
gekomen, opzettelijk aan een ander bekend maakt;
3°. hij die een voorwerp als omschreven onder 1° opzettelijk ter beschikking stelt van een ander.
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Artikel 161sexies Sr: Opzettelijk vernielen etc. van een geautomatiseerd werk of werk voor telecommunicatie;
voorbereidingshandelingen
1. Hij die opzettelijk enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie vernielt,
beschadigt of onbruikbaar maakt, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk
veroorzaakt, of een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel verijdelt,
wordt gestraft:
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie, indien
daardoor wederrechtelijk verhindering of bemoeilijking van de opslag, verwerking of
overdracht van gegevens ten algemene nutte of stoornis in een openbaar
telecommunicatienetwerk of in de uitvoering van een openbare telecommunicatiedienst,
ontstaat;
2°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien
daarvan gemeen gevaar voor goederen of voor de verlening van diensten te duchten is;
3°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie,
indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is;
4°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie,
indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten
gevolge heeft.
2. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie wordt
gestraft hij die, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in het eerste lid wordt
gepleegd:
a. een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het
plegen van een zodanig misdrijf, vervaardigt, verkoopt, verwerft, invoert, verspreidt of
anderszins ter beschikking stelt of voorhanden heeft, of
b. een computerwachtwoord, toegangscode of daarmee vergelijkbaar gegeven waardoor
toegang kan worden verkregen tot een geautomatiseerd werk of een deel daarvan,
verkoopt, verwerft, verspreidt of anderszins ter beschikking stelt of voorhanden heeft.

Artikel 161septies Sr: Vernieling etc. van een geautomatiseerd werk of werk voor telecommunicatie door schuld
Hij aan wiens schuld te wijten is dat enig geautomatiseerd werk of enig werk voor
telecommunicatie wordt vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, dat stoornis in de gang of
in de -werking van zodanig werk ontstaat, of dat een ten opzichte van zodanig werk genomen
veiligheids-maatregel wordt verijdeld, wordt gestraft:
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie,
indien daardoor verhindering of bemoeilijking van de opslag, verwerking of overdracht van
gegevens ten algemenen nutte, stoornis in een openbaar telecommunicatienetwerk of in de
uitvoering van een openbare telecommunicatiedienst, of gemeen gevaar voor goederen of
voor de verlening van diensten ontstaat;
2°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie, indien
daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat;
3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie, indien
het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Artikel 225 Sr: Valsheid in geschrift
1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of
vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen
gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrifte gestraft, met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste
geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of
voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is
voor zodanig gebruik.
3. Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om
een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit
gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
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Artikel 231a Sr: Valselijk opmaken of vervalsen van biometrische kenmerken
1. Hij die biometrische kenmerken of biometrische persoonsgegevens valselijk opmaakt of
vervalst met het oogmerk om deze als echt en onvervalst te gebruiken of te doen gebruiken in
gevallen waarin die kenmerken of persoonsgegevens worden gebruikt voor het vaststellen van
iemands identiteit, teneinde zijn identiteit te verhelen of de identiteit van een ander te verhelen
of misbruiken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van
de vijfde categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die in gevallen waarin biometrische kenmerken of
biometrische persoonsgegevens worden gebruikt voor het vaststellen van iemands identiteit,
opzettelijk gebruik maakt van valse of vervalste biometrische kenmerken of biometrische
persoonsgegevens als waren deze echt en onvervalst met het oogmerk om zijn identiteit te
verhelen of de identiteit van een ander te misbruiken of opzettelijk gebruik maakt van
biometrische kenmerken of biometrische persoonsgegevens van een ander met het oogmerk
om de verdenking van een strafbaar feit op de ander of niet op hem te doen ontstaan.
3. Artikel 225, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 231b Sr: Opzettelijk en wederrechtelijk gebruiken van persoonsgegevens van een ander
Hij die opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische
persoonsgegevens, van een ander gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de
identiteit van een ander te verhelen of misbruiken, waardoor uit dat gebruik enig nadeel kan
ontstaan, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of een geldboete van
de vijfde categorie.

Artikel 232 Sr: Opzettelijk valselijk opmaken, vervalsen, gebruiken etc. van betaalpas, waardekaart e.d.
1. Hij die opzettelijk een betaalpas, waardekaart, enige andere voor het publiek beschikbare kaart
of een voor het publiek beschikbare drager van identificerende persoonsgegevens, bestemd
voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde
weg, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van de valse of vervalste pas
of kaart als ware deze echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanige pas of kaart aflevert,
voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert, verkoopt of overdraagt, terwijl hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat de pas of kaart bestemd is voor zodanig gebruik.

Artikel 234 Sr: Voorbereidingshandelingen tot valselijk opmaken of vervalsen

1.

2.

Hij die stoffen, voorwerpen of gegevens vervaardigt, ontvangt, zich verschaft, verkoopt,
overdraagt of voorhanden heeft waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen
van een der in de artikelen 226, eerste lid, onderdelen 2° tot en met 5°, 231, eerste lid,
231a, eerste lid, 231b en 232, eerste lid, omschreven misdrijven, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vierde categorie.
Artikel 225, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

117

Artikel 240b Sr: Kinderpornografie
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt
gestraft degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van
een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft
bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt,
vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een
geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe
verschaft.
2. Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt
gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een
beroep of een gewoonte maakt.

Artikel 246 Sr: Feitelijke aanranding van de eerbaarheid
Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere
feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als
schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 247 Sr: Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde of minderjarige onder de 16
Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn
of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te
bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de
leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het
plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt gestraft
met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 248a Sr: Uitlokken van minderjarige tot ontucht
Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen
voortvloeiend overwicht of misleiding een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk beweegt
ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 248e Sr: Grooming
Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een
communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de
leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk
ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging
waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen wordt, indien hij enige handeling onderneemt
gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
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Artikel 261 Sr: Smaad(schrift)
1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald
feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan
smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde
categorie.
2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk
tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore
wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3. smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke
verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en
dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

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

Artikel 265 Sr: Bewijskracht onherroepelijke rechterlijke uitspraken
1. Indien de beledigde aan het te last gelegde feit bij rechterlijk gewijsde onherroepelijk is schuldig
verklaard, is veroordeling wegens laster uitgesloten.
2. Indien hij van het te last gelegde feit bij rechterlijk gewijsde onherroepelijk is vrijgesproken,
wordt dat gewijsde als volkomen bewijs van de onwaarheid van het feit aangemerkt.
3. Indien tegen de beledigde wegens het hem te last gelegde feit een strafvervolging is
aangevangen, wordt de vervolging wegens laster geschorst totdat bij gewijsde onherroepelijk
over het te last gelegde feit is beslist.

Artikel 266 Sr: Eenvoudige belediging
1. Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in
het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid
mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of
afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
2. Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te
geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander
opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.

Artikel 267 Sr: Strafverzwarende omstandigheden
De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde
worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan:
1°. het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling;
2°. een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;
3°. het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.
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Artikel 268 Sr: Lasterlijke aanklacht
1. Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid een valse klacht of aangifte
schriftelijk inlevert of in schrift doet brengen, waardoor de eer of goede naam van die persoon
wordt aangerand, wordt, als schuldig aan lasterlijke aanklacht, gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1° en 2°, vermelde rechten kan worden
uitgesproken.

Artikel 269 Sr: Klachtvereiste belediging
Belediging, strafbaar krachtens deze titel, wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie
het misdrijf is gepleegd, behalve in de gevallen voorzien in artikel 267, aanhef en onder 1° en 2°.

Artikel 270 Sr: Smaad(schrift) overledene
1. Hij die ten aanzien van een overledene een feit pleegt dat, ware deze nog in leven, als
smaadschrift of smaad zou zijn gekenmerkt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
2. Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht hetzij van een der bloedverwanten of
aangehuwden van de overledene in de rechte linie of zijlinie tot de tweede graad, hetzij van zijn
echtgenoot.

Artikel 271: Verspreiding etc. van geschrift/afbeelding van beledigende of voor overledene smadelijke inhoud
1. Hij die een geschrift of afbeelding van beledigende of voor een overledene smadelijke inhoud
verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of
aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te
vermoeden dat de inhoud van het geschrift of de afbeelding van zodanige aard is, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot
vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt.
3. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel in zijn beroep begaat en er
tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere
veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan
hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.
4. De misdrijven worden niet vervolgd dan op klacht van de in artikel 269 en het tweede lid van
artikel 270 aangewezen personen, behalve in de gevallen voorzien in artikel 267, aanhef en
onder 1° en 2°.

Artikel 273 Sr: Bekendmaking bedrijfsgeheimen; heling computergegevens ondernemingen
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt
gestraft hij die opzettelijk
1°. aangaande een onderneming van handel, nijverheid of dienstverlening bij welke hij
werkzaam is of is geweest, bijzonderheden waarvan hem geheimhouding is opgelegd,
bekend maakt of
2°. gegevens die door misdrijf zijn verkregen uit een geautomatiseerd werk van een
onderneming van handel, nijverheid of dienstverlening en die betrekking hebben op deze
onderneming, bekend maakt of uit winstbejag gebruikt, indien deze gegevens ten tijde van
de bekendmaking of het gebruik niet algemeen bekend waren en daaruit enig nadeel kan
ontstaan.
2. Niet strafbaar is hij die te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen belang de
bekendmaking vereiste.
3. Geen vervolging heeft plaats dan op klacht van het bestuur van de onderneming.
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Artikel 273d Sr: Schending telecommunicatiegeheim
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde
categorie wordt gestraft de persoon werkzaam bij een aanbieder van een openbaar
telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst:
a. die opzettelijk en wederrechtelijk van gegevens kennisneemt die door tussenkomst van
zodanig netwerk of zodanige dienst zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen en
die niet voor hem zijn bestemd, zodanige gegevens voor zichzelf of een ander overneemt,
aftapt of opneemt;
b. die de beschikking heeft over een voorwerp waaraan, naar hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden, een gegeven kan worden ontleend, dat door wederrechtelijk overnemen,
aftappen of opnemen van zodanige gegevens is verkregen;
c. die opzettelijk en wederrechtelijk de inhoud van zodanige gegevens aan een ander
bekendmaakt;
d. die opzettelijk en wederrechtelijk een voorwerp waaraan een gegeven omtrent de inhoud
van zodanige gegevens kan worden ontleend, ter beschikking stelt van een ander.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de persoon werkzaam bij een aanbieder
van een niet-openbaar telecommunicatienetwerk of een niet-openbare telecommunicatiedienst.

Artikel 273e Sr: Opzettelijk toelaten of medeplichtigheid geheimschending
Enig in de artikelen 273a tot en met 273d bedoeld persoon die opzettelijk toelaat dat een ander
een der in deze artikelen vermelde feiten pleegt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde
staat, wordt gestraft met de straffen en naar de onderscheidingen in die bepalingen vastgesteld.

Artikel 284 Sr: Dwang
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de derde categorie
wordt gestraft:
1°. hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of
enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden,
wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden;
2°. hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te doen, niet te
doen of te dulden.
2. In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op klacht van hem tegen
wie het gepleegd is.

Artikel 284a Sr: Bedreiging met diefstal of splitsing van splijtstof
Hij die een ander door bedreiging met diefstal of afpersing van splijtstof, als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onder b, van de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82), gericht tegen die ander of tegen
derden wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

121

Artikel 285 Sr: Bedreiging
1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld
tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf
waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar
voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de
eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling
of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of
geldboete van de vierde categorie.
2. Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3. Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
4. Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid, wordt gepleegd met het oogmerk
om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit
gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Artikel 285b Sr: Belaging (stalking)
1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke
levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan
wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van
ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

Artikel 310 Sr: Diefstal
Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk
om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 311 Sr: Diefstal onder strafverzwarende omstandigheden
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie wordt
gestraft:
1° diefstal van vee uit de weide;
2°. diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood, schipbreuk, stranding,
spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood;
3°. diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf
waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de
rechthebbende bevindt;
4°. diefstal door twee of meer verenigde personen;
5°. diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of
het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking
of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;
6°. diefstal met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te
maken.
2. Indien de onder 3° omschreven diefstal vergezeld gaat van een der in onder 4° en 5° vermelde
omstandigheden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de
vijfde categorie opgelegd.
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Artikel 312 Sr: Diefstal met geweld of bedreiging met geweld
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt
gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld
tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te
maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf
hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.
2. Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt
opgelegd:
1°. indien het feit wordt gepleegd hetzij gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een
woning of op een besloten erf waarop een woning staat; hetzij op de openbare weg; hetzij in
een spoortrein die in beweging is;
2°. indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;
3°. indien de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door
middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;
4°. indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
5°. indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te
bereiden of gemakkelijk te maken.
3. Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt
opgelegd, indien het feit de dood ten gevolge heeft.

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

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

Artikel 321 Sr: Verduistering
Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan
door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëigent, wordt, als schuldig aan
verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde
categorie.
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Artikel 326 Sr: Oplichting
1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het
aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen,
hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed,
tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan
van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting,
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden
of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde
verhoogd.

Artikel 326a Sr: Flessentrekkerij
Hij die een beroep of een gewoonte maakt van het kopen van goederen met het oogmerk om
zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 334 Sr: Verspreiden leugenachtig bericht
Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door het
verspreiden van een leugenachtig bericht de prijs van koopwaren, fondsen of geldswaardig papier
doet stijgen of dalen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

Artikel 350a Sr: Opzettelijke vernieling van gegevens
1. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk
of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of over-gedragen,
verandert, wist, onbruikbaar of ontoegankelijk maakt, dan wel andere gegevens daaraan
toevoegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie.
2. Hij die het feit, bedoeld in het eerste lid, pleegt na door tussenkomst van een openbaar
telecommunicatienetwerk, wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk te zijn
binnengedrongen en daar ernstige schade met betrekking tot die gegevens veroorzaakt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk gegevens ter beschikking stelt of verspreidt die zijn
bestemd om schade aan te richten in een geautomatiseerd werk, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
4. Niet strafbaar is degeen die het feit, bedoeld in het derde lid, pleegt met het oogmerk om
schade als gevolg van deze gegevens te beperken.

Artikel 350b Sr: Vernieling van gegevens door schuld
1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of
door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen,
wederrechtelijk worden veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk gemaakt, dan wel dat
andere gegevens daaraan worden toegevoegd, wordt, indien daardoor ernstige schade met
betrekking tot die gegevens wordt veroorzaakt, gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van
ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.
2. Hij aan wiens schuld te wijten is dat gegevens wederrechtelijk ter beschikking gesteld of
verspreid worden die zijn bestemd om schade aan te richten in een geautomatiseerd werk,
wordt gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van
de tweede categorie.
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Artikel 416 Sr: Opzetheling
1. Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of
geldboete van de vijfde categorie:
a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op
of een zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van
de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht
wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;
b. hij die opzettelijk uit winstbejag een door misdrijf verkregen goed voorhanden heeft of
overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een door
misdrijf verkregen goed overdraagt.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf
verkregen goed voordeel trekt.

Artikel 417 Sr: Gewoonteheling
Hij die, van het plegen van opzetheling een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenis-straf
van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 417bis Sr: Schuldheling
1. Als schuldig aan schuldheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de vijfde categorie:
a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op
of een zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van
de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht
redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;
b. hij die uit winstbejag een goed voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk
recht op of een zakelijk recht ten aanzien van een door misdrijf verkregen goed overdraagt,
terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die uit de opbrengst van enig goed voordeel trekt, terwijl
hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.

Artikel 420bis Sr: Witwassen
1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of
geldboete van de vijfde categorie:
a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of
de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een
voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of
middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp
gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is
uit enig misdrijf.
2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.

Artikel 420ter Sr: Witwassen als gewoonte of beroep
1. Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die zich schuldig maakt aan witwassen in de uitoefening
van zijn beroep of bedrijf.
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Artikel 420quater Sr: Schuldwitwassen
1. Als schuldig aan schuldwitwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren of geldboete van de vijfde categorie:
a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de
verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een
voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het
voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp
gebruik maakt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp – onmiddellijk of
middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.
2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.

Artikel 429quater Sr: Discriminatie in ambt, beroep of bedrijf
1. Hij die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen discrimineert wegens hun
ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele
gerichtheid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de
derde categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij wiens handelen of nalaten in de uitoefening van een ambt,
beroep of bedrijf zonder redelijke grond, ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat ten
aanzien van personen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap de
erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere
terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.
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8.4 Wetboek van strafvordering
Artikel 161 Sv: Bevoegdheid tot aangifte of klacht
Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of klachte te
doen.

Artikel 163 lid 6 Sv: Ontvangen aangifte
Tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in de artikelen 160 en 161, zijn de
opsporings-ambtenaren, en tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in artikel 162, de daarbij
genoemde ambtenaren verplicht.

Artikel 164 lid 1 Sv: Doen van klacht
Bij strafbare feiten alleen op klachte vervolgbaar, geschiedt deze klachte mondeling of schrif-telijk
bij den bevoegden ambtenaar, hetzij door den tot de klachte gerechtigde in persoon, hetzij door
een ander, daartoe door hem van eene bijzondere schriftelijke volmacht voorzien. De klachte
bestaat in eene aangifte met verzoek tot vervolging.

Artikel 165 lid 1 Sv: Ontvangen klacht
Tot het ontvangen der klachte is elke officier van justitie en elke hulpofficier van justitie bevoegd
en verplicht.
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9

Begrippen en afkortingen

Acquisitiefraude

Het zenden van een nep-factuur of spooknota, of het zenden van een factuur voor
waardeloze diensten (zoals het vermelden van een bedrijfsnaam op een onbekende
website onder het mom van reclame).

Afpersing

Afpersen is het verkrijgen van geld of goederen van een persoon of -organisatie
door dreiging en/of geweld. Dat gebeurt sinds mensen-heugenis, denk bijvoorbeeld
aan het betalen van protectiegelden aan de maffia of van losgeld voor een
ontvoerde.
De middelen die voor cyberafpersen worden gebruikt kunnen sterk technologisch
zijn, zoals het uitvoeren van DDoS-aanvallen, defacen van websites en het stelen
van informatie uit digitale systemen (of het dreigen met een van die activiteiten),
maar afpersen kan ook gebeuren doordat de dader over compromitterend
beeldmateriaal beschikt, bijvoorbeeld naaktbeelden die gemaakt zijn met een
webcam.

Autoriteit Consument
en Markt

Onafhankelijke Autoriteit voor consumentenzaken. De ACM is belast met toezicht
en handhaving van het spamverbod. ACM beschermt de consument in de markt van
elektronische communicatie (wap, web, spam) en in de postmarkt.

Avatar

Een avatar is de verschijningsvorm van de persoon van vlees en bloed in de virtuele
wereld of fantasiewereld. Het is een kleine afbeelding die als gebruikersafbeelding
wordt gebruikt op forums of chatprogramma’s. Avatars staan meestal naast of
onder de nickname van een gebruiker.

Aw

Auteurswet

Bedreiging

Bij bedreiging in strafrechtelijke zin moet er sprake zijn van bedreiging met moord,
verkrachting, openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen,
enzovoort. Niet vereist is dat het slachtoffer zich daadwerkelijk bedreigd voelt,
voldoende is dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden
geschiedt dat bij de bedreigde ‘de redelijke vrees kan ontstaan’ dat het dreigement
wordt uitgevoerd. Dit geldt voor zowel offline als online bedreigingen.

Belediging

Een belediging is een krenkende uiting die iemands eer en goede naam kan
aantasten. Er wordt gesproken over een ‘eenvoudige belediging’ indien sprake is
van een opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift
draagt (dat wil zeggen: die niet bestaat uit de telastlegging van een bepaald feit, of
waarbij de dader niet het kennelijke doel heeft gehad om aan het te laste gelegde
feit ruchtbaarheid te geven.

Blog

Website waarop regelmatig mensen een stukje tekst schrijven. Je ziet de
aangeboden informatie in omgekeerde volgorde in tijd (het nieuwste bericht
verschijnt als eerst).

Botnet

Een botnet is een op afstand bestuurbaar netwerk van geïnfecteerde computers dat
ingezet kan worden voor verscheidene criminele activiteiten. De computers in een
botnet kunnen via verschillende technieken geïnfecteerd zijn geraakt. Eenmaal
geïnfecteerd, verandert de computer in een bot of zombie die van de
botnetbeheerder (botnet herder) opdrachten kan krijgen en die vervolgens
zelfstandig kan uitvoeren, meestal zonder dat de gebruiker van de computer daar
iets van merkt.

Browser

Browser of webbrowser: programma dat ervoor zorgt dat de informatie op het
World Wide Web te bekijken is. De browser zet HTML-pagina’s om in leesbare tekst.
Er zijn verschillende browsers, zoals Mozilla Firefox, Opera, Safari en Microsoft
Internet Explorer.
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Chantage

Chantage wordt ook wel afdreiging genoemd. Bij afdreigen staat centraal de
dreiging met smaad, smaadschrift of de openbaarmaking van een -geheim, zoals
het geval kan zijn bij het dreigen met openbaarmaking van bedrijfsgegevens die zijn
verkregen na een hack. Bij afdreiging wordt vereist dat het oogmerk van de dader is
gericht op de wederrechtelijke bevoordeling van zichzelf of een ander, en gaat het
om het dwingen tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan het
slachtoffer of aan een derde toebehoort, het aangaan van een schuld of het
tenietdoen van een inschuld, of tot het ter beschikking stellen van gegevens.

Chat

Met een chatprogramma kunnen verschillende gebruikers rechtstreeks met elkaar
chatten of ‘praten’. Dit doen ze door berichten te typen op hun computers en die te
versturen naar andere gebruikers. Het verzenden gaat over een lokaal netwerk of
internet. Sommige geavanceerde chatprogramma’s bieden ondersteuning voor
gesproken berichten en het uitwisselen van bestanden (zoals fotobestanden of
grafische bestanden).

CMI

Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten.

Computervredebreuk

Computervredebreuk is hacken: het zich zonder toestemming toegang verschaffen
tot een geautomatiseerd werk. Een geautomatiseerd werk is volgens de wet een
inrichting die bestemd is om langs elektronische weg gegevens op te slaan, te
verwerken én over te dragen, bijvoorbeeld een computer, een database of een
server waarop websites worden gehost.

Cybercrime

Delicten met een (zware) digitale component worden ook wel cybercrime
genoemd. Cybercrime is een overkoepelend begrip voor alle vormen van
criminaliteit waarbij ICT een wezenlijke rol speelt in de realisatie van het delict.
Daarbij kunnen twee subcategorieën worden onderscheiden. Voor delicten waarbij
ICT zowel instrument als doelwit is, hanteren we de term ‘cybercrime in enge zin’,
bijvoorbeeld hacken en verspreiden van virussen. Dit zijn nieuwe delicten die we
vroeger nog niet kenden. Ze zijn meestal met name genoemd in het Wetboek van
Strafrecht. In de tweede subcategorie, ‘cybercrime in ruime zin’, vallen delicten
waarbij ICT van wezenlijk belang is voor de uitvoering, maar waarbij ICT geen
doelwit is, bijvoorbeeld fraude of verspreiden van kinderporno via internet.

Cyberpesten

Pestgedrag dat wordt uitgevoerd door één of meerdere daders, waarbij ICT van
wezenlijk belang is voor de uitvoering. Het gedrag richt zich tegen individuen. Drie
criteria zijn van toepassing:
– het intentiecriterium: aan het pestgedrag van de dader liggen kwade intenties
ten grondslag;
– het frequentiecriterium: het pestgedrag komt herhaaldelijk voor;
– het machtscriterium: er bestaat een verschil in de machtsverhouding tussen
dader en slachtoffer.

Defacing

Defacing is het zonder toestemming veranderen van een website. Het wordt ook
wel gezien als elektronische graffiti, oftewel het bekladden van de startpagina van
een site door hackers.

DigiD

Digitale Identiteit. Gebruikt als identificatiemiddel op overheidssites.

Discriminatie

Discriminatie is elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur,
die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de
uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen
van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

Denial of Serviceaanval (DoS-aanval)

Dit zijn aanvallen op een systeem of service met als doel een systeem, -service of
netwerk zo te belasten dat dit uitgeschakeld wordt of niet meer beschikbaar is,
bijvoorbeeld het platleggen van een website.
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Distributed -Denial of
Service-aanval (DDoSaanval)

Een actie waarbij wordt geprobeerd een computer, een systeem of
telecommunicatienetwerk zo te belasten of te manipuleren dat dit wordt
-uitgeschakeld en niet meer beschikbaar is voor (bevoegde) gebruikers. Een Denial
of Service-aanval (DoS-aanval, zie hiervoor) houdt in dat een computer continu
‘aangevallen’ wordt door bijvoorbeeld e-mail of bepaald netwerkverkeer. Bij een
Distributed Denial of Service-aanval (DDoS–aanval) wordt door een groot aantal
computers tegelijk een gecoördineerde aanval uitgevoerd.

E-mailheader

Een e-mailbericht kan gegevens bevatten die mogelijk de afzender kan traceren. Dit
worden e-mailheaders genoemd. Deze gegevens zijn vergelijkbaar met het
briefhoofd van een papieren brief.

Forum

Een internetforum of discussieforum (meestal gewoon: forum) bestaat uit digitale
publieke discussiepagina’s op internet. Veelal kunnen bezoekers van het forum er
op verschillende (sub)onderwerpen reageren. Ook kunnen er nieuwe onderwerpen
aangedragen worden of kan een oplossing gevraagd worden voor een specifiek
probleem. De onderwerpen en het niveau van de discussie kunnen sterk variëren.

Fraude

Fraude is bedrog met als oogmerk het behalen van financieel gewin. De kern van
bedrog is dat je iemand misleidt. Dit bedrog kan bestaan uit het gebruik van een
valse naam of hoedanigheid, listige kunstgrepen (zoals het valselijk opmaken van
documenten of dragers van identiteitsgegevens of het gebruik van een valse
sleutel) of een samenweefsel van verdichtsels

Fraude via -veiling- en
-verkoopsites

In Nederland maken veel consumenten gebruik van internet om goederen of
diensten aan te schaffen. Dat kan via webwinkels bij bedrijven, maar ook via
verkoop- en veilingsites bij particulieren (bijvoorbeeld Marktplaats, eBay of
Speurders).
Een oplichting via dergelijke sites gaat in de regel op de volgende manier. De koper
betaalt vooraf (een deel) van de afgesproken prijs. De verkoper levert het
afgesproken goed niet. In de meeste gevallen zal de koper dus het slachtoffer zijn.
Het kan echter ook andersom zijn. De verkoper levert het product, maar de koper
betaalt (een deel van het bedrag) niet.

Geautomatiseerd werk

Onder geautomatiseerd werk wordt verstaan een inrichting die bestemd is om langs
elektronische weg gegevens op te slaan, te verwerken en over te dragen. Hieronder
vallen computer- en netwerkapparatuur, computersystemen, elektronische
gegevensdragers of telecommunicatienetwerken, telefoon en fax.

Gegevens -vernielen

Het opzettelijk en wederrechtelijk veranderen, wissen, onbruikbaar of
ontoegankelijk maken van gegevens, dan wel het daaraan toevoegen van andere
gegevens. Het kan hierbij gaan om hele databases met gegevens, maar ook om het
wissen van bepaalde e-mails of foto’s op een computer.

Gegevensdiefstal

Het opzettelijk en wederrechtelijk aftappen of opnemen van gegevens die niet voor
de dader bestemd zijn met gebruik van een technisch hulpmiddel of door middel
van het binnendringen in een geautomatiseerd werk (-hacken).

Grooming

Grooming wordt ook wel digitale kinderlokkerij genoemd. Er is sprake van
grooming indien de dader via ICT contact legt met een kind, met de intentie om dat
kind te ontmoeten met het doel met hem of haar een zedendelict te plegen.
Contacten kunnen bijvoorbeeld gelegd worden via sociale netwerksites zoals
Facebook of chatprogramma’s zoals WhatsApp. Artikel 248e Sr.

130

Hacking

Hacken is het zich zonder toestemming toegang verschaffen tot een
geautomatiseerd werk. Een geautomatiseerd werk is volgens de wet een inrichting
die bestemd is om langs elektronische weg gegevens op te slaan, te verwerken én
over te dragen, bijvoorbeeld een computer, een database of een server waarop
websites worden gehost.

Heling

Heling is het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed dat
verkregen is door een misdrijf, dan wel het vestigen of overdragen van een
persoonlijk recht ten aanzien van een dergelijk goed, terwijl de dader weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat het om een door misdrijf verkregen goed gaat.
Iemand die via een verkoopsite een product koopt voor een onrealistisch lage prijs
kan zich – afhankelijk van de omstandigheden – bijvoorbeeld schuldig maken aan
opzet- of schuldheling.

ICT

ICT betekent informatie- en communicatietechnologie. Het gaat over alle techniek
waarmee je informatie uitwisselt, zoals mobiele telefoon, computer, pda, laptop,
smartphone, enzovoort.

iDEAL

Een manier om online te betalen via internetbankieren, die wordt gebruikt voor de
betaling van online producten en diensten.

Identiteits-misbruik

Identiteitsmisbruik is het illegaal gebruiken van een aangemaakte/-aangenomen
identiteit. Identiteitsmisbruik is geen doel op zich, maar een middel om andere
vormen van criminaliteit te plegen, bijvoorbeeld fraude.

IRC

Internet Relay Chat. Een programma waarmee gechat kan worden. Zie ook ‘chat’.

ISP of Internet Service
Provider

Leverancier van internetdiensten, vaak simpelweg aangeduid als ‘provider’. De
geleverde diensten kunnen zowel betrekking hebben op de internet-verbinding zelf
als op de diensten die men op het internet kan gebruiken.

IP-adres

Internet Protocol-adres. Het IP-adres verbindt elke computer met een
telecommunicatienetwerk of het internet door middel van een uniek IP-adres, dat
gebruikt wordt voor het bepalen van bestemming en herkomst van netwerkverkeer.

Keylogger

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

Kinderpornografie

Onder kinderpornografie vallen afbeeldingen – of gegevensdragers die een
afbeelding bevatten – van een seksuele gedraging waarbij iemand, die kennelijk de
leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken.

Laster

Cyberlaster is het plegen van cybersmaad of cybersmaadschrift, terwijl de dader
weet dat het feit waarvan hij het slachtoffer beschuldigt niet waar is. De grens
tussen belediging, smaad en laster is vaak lastig te trekken. Gemeenschappelijk aan
deze delicten is de opzettelijke aanranding van de eer of goede naam.

Log (-file/
-bestand)

Tekstbestand waarin informatie over een bezoeker wordt opgeslagen.

LSP

Landelijk Skimming Point

Malware

Malware is een verzamelnaam voor kwaadaardige software (in het Engels:
malicious software). Voorbeelden zijn virussen, spyware, trojan horses en wormen.

MMS

Multimedia Messaging Service. Een standaard voor het versturen van berichten
(met tekst, plaatjes, video’s) via een mobiele telefoon.

NAW

Naam, adres en woonplaats.

Nickname

Een nickname is een (zelf gekozen) bijnaam. Het is vaak een korte, slim gekozen,
grappige, schattige, beledigende of anderszins alternatieve naam voor een mens of
voorwerp. Nicknames worden veel gebruikt bij het chatten: de meeste mensen
chatten niet onder hun echte naam, maar onder een (meestal) zelf gekozen
nickname.
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PayPal

Een manier om online te betalen, die wordt gebruikt bij handelssites als eBay en
Marktplaats.

Persoonsgerichte
cybercrime

Het gaat hierbij om digitale vormen van strafbare gedragsdelicten waarbij de
persoonlijke levenssfeer wordt aangetast. Hierbij maken daders gebruik van ICT als
(eenzijdig) communicatiemiddel richting het slachtoffer.

Pharming

Vorm van cybercrime in enge zin waarin een DNS-server achter de schermen
doorgeschakeld wordt naar een andere server, zonder dat de bezoeker het
doorheeft. Deze voert daar zijn gegevens in die vervolgens af te lezen zijn door
criminelen.

Phishing

Phishing is een poging om via digitale middelen (bijvoorbeeld e-mail of sms)
persoonlijke informatie aan mensen te ontfutselen vaak door zich voor te doen als
een vertrouwde instantie. Phishing heeft als doel identiteitsmisbruik en fraude.

Ping

Packet Internet Groper. Hiermee worden verbindingen met een min of meer
externe host gecontroleerd.

PKN

PolitieKennisNet. Intranet van de Nederlandse politie.

Printscreen

Het digitaal vastleggen van wat er op dat moment op een computerscherm
zichtbaar is.

Profielsite

Internetsite waar bezoekers een persoonlijk profiel kunnen aanmaken en
vervolgens kunnen participeren in een virtueel sociaal netwerk.

PV

Proces-verbaal. Een officieel document waarmee een overheidsambtenaar verslag
uitbrengt over wat hij in de uitoefening van zijn functie heeft verricht.

Server

Een computerprogramma dat via een netwerk informatieverzoeken ontvangt en
vervolgens documenten naar de aanvrager terugstuurt.

SIDN

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Deze organisatie beheert het .nldomein (alle domeinnamen die eindigen op .nl).

Skimming

Skimming is het op onrechtmatige wijze bemachtigen en kopiëren van -pinpas- of
creditcardgegevens.

Skype

Software waarmee via internet (internationaal) gebeld kan worden. Zie ook VoIP.

Smaad

Cybersmaad is het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam door hem
te beschuldigen van een bepaald feit (of dat nu waar is of niet) via ICT, met het doel
aan dit feit bekendheid te geven. De aantasting kan mondeling, bij geschrift of bij
afbeelding plaatsvinden. De twee laatstgenoemde varianten vallen onder het
begrip smaadschrift.

Sms

Sms staat voor Short Message Service, een toepassing waarmee korte
tekstberichten via een mobiele telefoon verstuurd kunnen worden.

Social engineering

Social engineering is een aanval op de zwakste schakel in een computer-systeem:
de mens. Het is simpelweg het overtuigen van een gebruiker om iets te doen wat
hij/zij normaal niet zou doen, bijvoorbeeld het afgeven van een wachtwoord of
andere persoonlijke informatie.

Spam

Spam is een bericht dat ongevraagd via een elektronisch kanaal wordt verstuurd.
Spam wordt meestal geassocieerd met e-mail, maar kan ook verstuurd worden via
sociale netwerksites (bijv. Facebook en MySpace), een mobiele telefoon (sms of
mms), fax, of een gewone telefoon (indien er gebeld wordt door een automatisch
oproepsysteem (een computer)).

Spyware

Software die, zonder dat de gebruiker toestemming heeft gegeven, informatie van
die gebruiker naar een andere partij stuurt. Het kan gaan om toetsaanslagen,
screenshots, e-mailadressen, surfgedrag of persoonlijke informatie als
creditkaartnummers.
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Sr

Wetboek van Strafrecht

Stalking

Cyberstalking is de verzamelnaam voor het stelselmatig en op dwang-matige wijze
online lastigvallen en/of bedreigen van een persoon door -provocerende uitspraken
te doen en/of berichten te plaatsen via online forums, bulletin boards en chatrooms,
de ander via spyware te bespioneren, of door het voortdurend ongevraagd
verzenden van e-mail en spam. Ook kunnen beledigende pagina’s met foto’s en
gegevens van het slachtoffer op het internet geplaatst worden. Bovendien kunnen
ook andere internetgebruikers worden oproepen om het slachtoffer lastig te vallen
of te -bedreigen.

Stoornis -veroorzaken

Het opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een
geautomatiseerd werk belemmeren door daaraan gegevens aan te bieden of toe te
zenden. Een bekende manier om een stoornis te veroorzaken is het uitvoeren van
een Denial of Service-aanval (zie ‘Denial of Service-aanval’).

Sv

Strafvordering

TAN-code

Transactie Autorisatie Nummer, dat wordt gebuikt voor het doen van
betalingen/overboekingen via internetbankieren.

Trojan horse/-Trojaans
paard

Software die zonder medeweten van de gebruiker de overtreder toegang verschaft
tot zijn computer.

URL

Een Uniform Resource Locator (afgekort URL) is een label/adres dat verwijst naar
een informatiebron, bijvoorbeeld een webpagina of een ander bestand. De URL
staat in de adresbalk in de browser.

USB

Universal Serial Bus, een standaard voor het aansluiten van randapparatuur op een
computer.

Virtuele diefstal

De diefstal van virtuele goederen uit virtuele werelden zoals Habbo Hotel. Ook
virtuele goederen kunnen een geldwaarde vertegenwoordigen; als zij worden
weggenomen, kan er sprake zijn van virtuele diefstal.

Virus

Software die zichzelf kan verspreiden en bijvoorbeeld een computer-systeem kan
vernietigen of bestanden naar een kwaadwillende kan -opsturen.

VoIP

Voice-over-IP. Bellen via internet. Technologie waarbij het mogelijk is om via IPnetwerken telefoongesprekken te voeren via internet, lokaal netwerk of WAN.

Voorschotfraude

Bij voorschotfraude is sprake van oplichtingspraktijken waarbij mensen voor grote
bedragen worden opgelicht door ze voorschotten te laten betalen. Een andere
veelgebruikte benaming voor deze vorm van fraude is 419-fraude (naar het
Nigeriaanse wetsartikel voor fraude). Er zijn inter-nationaal gezien honderden
varianten, doorgaans wordt de slachtoffers een groot geldbedrag in het vooruitzicht
gesteld (bijv. van een erfenis, -loterij of investering), maar om dat te krijgen, moet
het slachtoffer wel eerst een geldbedrag (voorschot) betalen.

WAN

Afkorting van Wide Area Network. Hierbij zijn meerdere lokale netwerken met
elkaar verbinden.

Weblog

Website waarop regelmatig mensen een stukje tekst schrijven. Je ziet de
aangeboden informatie in omgekeerde volgorde in tijd (het nieuwste bericht
verschijnt als eerst).

Wederrechtelijk

Zonder toestemming van de rechthebbende (in strijd met het recht).

Worm

Software die zichzelf via het internet kan verspreiden en schade kan aanrichten aan
computers en netwerkverbindingen.

WVW

Wederrechtelijk verkregen voordeel.
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