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Speech CvD Gerrit van der Burg 
 
Heeft u dat ook wel eens, dat u ineens een kind erbij heeft? Ik heb het dan natuurlijk over 
de steeds vaker voorkomende whatsapp-fraude: ‘Pap, ik heb een nieuw nummer en oh ja, ik 
heb snel heel veel geld nodig om een schuld af te betalen’. En soms dus als je helemaal geen 
kinderen hebt. Wat ik wel vermakelijk vind om te lezen, is hoe sommige potentiële 
slachtoffers van dit soort whatsapp-fraude de oplichter uren aan het lijntje houden door er 
een uitgebreide conversatie mee te beginnen. Hele verzonnen familieverhalen worden erbij 
verteld, terwijl de fraudeur elke keer subtiel naar het te ‘lenen’ geldbedrag probeert te 
praten. Dit noemen wij trouwens VIN-zaken, dat staat voor vriend in nood. En wij bedenken 
pas ergens een afkorting voor als het vaak voorkomt. En dit soort zaken komt dus helaas 
heel vaak voor. En dat het vaak voorkomt, komt natuurlijk door de modus operandi van de 
dames en heren oplichters: de manier waarop zij hun criminele activiteiten plegen, 
evolueert en wordt steeds geraffineerder. De berichten van de fraudeurs zijn nauwelijks nog 
van echt te onderscheiden en het is al lang niet meer zo dat alleen weerloze ouderen erin 
trappen.  
 
Het is daarom bijna vertederend om hier het eerste officiële computermisdrijf aan te halen. 
Dat staat op naam van de Amerikaan John Draper, ook wel bekend als Captain Crunch. In 
1971 vond hij in een doos cornflakes een gratis fluitje dat een 2600 Hertz toon produceerde. 
Daarmee bouwde hij een zogeheten ‘blue box’. Wanneer je dat bij je telefoon hield en erop 
blies, kon je vervolgens gratis bellen. Nadat Esquire hier een artikel aan wijdde – met 
instructies – was de schade voor telefoonmaatschappij AT&T aanzienlijk. En misschien wist 
u het niet, maar Steve Jobs, van Apple, is ook als ‘blue boxer’ begonnen! 
 
Een bijna analoge vorm van cybercrime zouden we nu zeggen, maar het geeft wel aan dat 
we al een halve eeuw te maken hebben met computermisdrijven. Het fenomeen internet en 
de smartphone hebben niet alleen een geweldige impact gehad op onze manier van leven, 
maar ook op de criminaliteit. In 2016 heb ik gezegd dat over vijf jaar de helft van de misdaad 
gepleegd wordt door cybercriminelen. Het is nu vijf jaar later en we zien inderdaad elk jaar 
een stijging van het aantal digitale misdrijven ten aanzien van de traditionele ‘offline’ 
misdrijven. U hoeft me overigens niet mee te vragen naar het casino, want verder ben ik 
niet zo goed in voorspellen. We kunnen nu en in de toekomst niet om digitale criminaliteit 
heen en daarom ben ik blij dat ik vandaag – bij de opening van het Centrum voor Veiligheid 
en Digitalisering – voor u mag spreken.  
 
Namens het OM wil ik u vandaag daarom graag wat meer vertellen over de digitalisering in 
de criminaliteit en de aanpak van het OM op deze ontwikkeling. Het zal inmiddels geen 
geheim meer zijn dat die aanpak echt niet meer alleen van ons is. Alleen door samen te 
werken kunnen we een vuist maken tegen de cybercriminelen.  
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Digitalisering 
 
De wereld digitaliseert. Ik doe de lichten in mijn huis aan met mijn app, ik kijk series waar ik 
wil en wanneer ik dat wil en ik zie op mijn telefoon als er een pakketbezorger aan de deur 
staat. Ook al ben ik duizenden kilometers verderop. Ik ben alleen nog op zoek naar 
gordijnen die ik via mijn app kan bedienen, dus als iemand tips heeft, houd ik me 
aanbevolen. Het zijn de voordelen van de digitalisering van onze samenleving: de techniek 
die het de mens wat makkelijker maakt.  
 
Kenmerken cybercrime 
 
Maar tegenover deze voordelen staan ook de nadelen van deze ontwikkelingen: 
criminaliteit digitaliseert ook. We zien een verschuiving van traditionele naar digitale 
criminaliteit. De babbeltruc aan de deur maakt plaats voor de digitale babbeltruc: de al 
eerder genoemde whatsapp-fraude. Maar door de aard van de letterlijk grenzeloze online 
wereld is het ook makkelijker geworden om bijvoorbeeld in één keer duizenden slachtoffers 
te maken of grote ransomware aanvallen te plaatsen die een bedreiging vormen voor onze 
nationale veiligheid.  
 
De slachtoffers variëren van de individuele burger, publieke en private instellingen tot vitale 
infrastructuren en de daders variëren van de verveelde puber, de georganiseerde misdaad 
tot de betrokkenheid van statelijke actoren die – noem eens wat – proberen verkiezingen in 
een ander land te beïnvloeden. Allemaal veilig vanuit je eigen land of zelfs vanaf een 
zolderkamertje. Het klassieke beeld dat we hadden van de crimineel – type Zware Jongens 
uit de Donald Duck – is niet meer, tegenwoordig moeten we op zoek naar de grootste nerds. 
Lombroso draait zich om in zijn graf! 
 
In de aanpak van criminaliteit werkt het OM dan ook veel samen met partners binnen en 
buiten de strafrechtketen in het publieke en private domein. Dat is de enige manier om 
deze vorm van criminaliteit het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast moet de samenwerking 
ook over de grens gezocht worden. De eerste twee ‘w’s van www staan niet voor niets voor 
World Wide. Cybercriminaliteit doet namelijk niet aan grenzen. En daarom is 
eenheidsoverstijgende en internationale samenwerking cruciaal. Een mooi voorbeeld van 
zo’n internationale samenwerking is het onderzoek LadyBird waarbij de servers achter de 
agressieve malware Emotet uit de lucht zijn gehaald en niet langer actief is op de computers 
van ruim 1 miljoen slachtoffers wereldwijd. De samenwerking tussen OM en politie met 
collega’s in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oekraïne, de Verenigde Staten, 
Canada en Litouwen was essentieel voor de grote operatie. Twee hoofdservers stonden in 
Nederland en één daarbuiten. Het is tekenend voor de complexiteit van cybercrime zaken: 
technisch, juridisch, internationaal, publiek-private samenwerking en de inzet van de 
bevoegdheid tot het op afstand binnendringen in geautomatiseerde werken. Dat is wel even 
andere koek dan het oplossen van een fietsendiefstal. Of eigenlijk natuurlijk ‘different cake’.  
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Different cake is ook de verschuiving die we zien in de manier van opsporen en vervolgen. 
En dat heeft alles te maken met data-vergaring. Waar we vroeger de aangifte als natuurlijk 
startpunt hadden om bewijs bij te verzamelen, hebben we tegenwoordig heel veel data uit 
diverse strafrechtelijke onderzoeken dat als startpunt van een onderzoek dient. Als politie 
en OM vergaren we namelijk steeds meer data. Als we met slimme ICT’ers de telefoons of 
computers van criminelen kraken, hebben we vaak ineens talloze terabytes aan data. De 
Pretty Good Privacy [PGP] telefoons bleken toch niet zo pretty good te zijn. Een ontzettend 
grote berg aan potentieel bewijs. Vandaag de dag gaan we vanuit een aangifte niet opnieuw 
het wiel uitvinden en alles opvragen, maar we benutten beter het bewijs dat al is vergaard 
in andere onderzoeken. Het heeft al meerdere keren gezorgd voor doorbraken in de aanpak 
van de georganiseerde misdaad. 
 
Het meest recente voorbeeld daarvan is de zaak van Encrochat. Vorig jaar kon de politie 
grotendeels meelezen met 20 miljoen chatberichten die door criminelen verstuurd werden 
met hun cryptotelefoon van het bedrijf Encrochat. Ik heb het te doen gehad met de agenten 
die deze berichten moesten lezen, want de Encrochatters hielden zich bepaald niet aan de 
heersende standaard van helder communiceren. De geavanceerde en internationaal 
gecoördineerde operatie had de uitwerking van een zware aardschok op de georganiseerde 
misdaad. De berichten van ongeveer 10.000 gebruikers alleen al in Nederland hebben zicht 
gegeven op ongekend grote aantallen ernstige misdrijven, waaronder grote, internationale 
drugstransporten en drugslabs, liquidaties, plofkraken, afpersingen, overvallen, zware 
mishandeling en gijzelingen. Doordat de politie dus vaak live kon meekijken met wat de 
zware criminelen naar elkaar stuurden, konden vele geweldsdelicten voorkomen worden. 
En nog steeds profiteren we van de ontzettende hoeveelheid potentieel bewijs en 
aanwijzingen die in de berichten staan. Er zijn al talloze rechtszaken geweest op basis van 
dit bewijs en dat zal zeker nog een tijdje doorgaan.  
cijfers 
 
Cybercrime is dus nog altijd ‘booming’, maar waar hebben we het nou eigenlijk over? In de 
afgelopen jaren is het aantal cybercrime verdachten bij het OM met 26% gestegen in 2019 
en met 23% in 2020. De Nationale Politie zag een toename van 127% van cybercrime in 
2020.  
 
De financiële sector stelt dat de kosten van digitale fraude in 2019 10 miljoen bedroeg en in 
2020 43,3 miljoen euro. De impact van dergelijke incidenten is enorm en potentieel 
ontwrichtend. Tegelijkertijd wordt het voor criminelen steeds eenvoudiger cybercrime te 
plegen. Tools om een cybercrime te plegen of een cybercrime-aanval zelf zijn tegenwoordig 
simpel online aan te schaffen. Waar wij bij Bol.com een cadeautje kopen voor onze 
buurjongen, zit de crimineel het dark web af te struinen naar de beste cybercrime-aanval 
voor de laagste prijs. Als je voor 23.00 uur bestelt, morgen in huis! 
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Aanpak OM, vier pijlers 
 
De wereld is in verandering en het strafrecht verandert mee. Wat het OM betreft is het 
strafrecht niet meer het aloude laatste redmiddel, maar staat het constant in verbinding 
met alle andere vormen van handhaving en toezicht. En wordt het daar en dan ingezet waar 
het het meeste effect sorteert. Cybercrime bestrijden is daarbij niet alleen een taak van het 
OM en politie. Het begint natuurlijk met preventie, met hardware en software die 
cybercrime-bestendig zijn. Met gebruikers die cyberslim zijn. Cybersecurity moet een 
prioriteit van de burger, van bedrijven én van de overheid zijn. Alleen dan kan het strafrecht 
maximaal effect hebben.  
 
Strafrecht is niet meer wat het geweest is en de aanpak van cybercrime is daar een duidelijk 
voorbeeld van. Natuurlijk, we zullen altijd vanuit rechtstatelijk perspectief ons werk blijven 
doen, maar een niet onaanzienlijk deel van de aanpak verschuift van repressie naar 
schadebeperking. Waar we vroeger vrijwel exclusief alles op alles zetten om achter de 
identiteit te komen van een internetoplichter die aan de andere kant van de wereld bleek te 
zitten, zullen we nu ook proberen mensen alert te maken op de mogelijke gevaren op het 
internet. Een stukje cyberservice naar de burger toe zeg maar.  
 
Deze bredere aanpak is bij het OM gestoeld op vier pijlers, te weten preventie, notificatie, 
verstoring en opsporing en vervolging. Ik zal het u uitleggen.  
 
Preventie 
 
U weet net als ik: voorkomen is altijd beter dan genezen. U zet uw fiets toch ook altijd met 
minimaal twee sloten op slot? In de virtuele wereld merken we dat mensen soms wat 
slordiger zijn met hun belangrijkste digitale bezit: hun eigen gegevens. En op het internet 
zijn de verleidingen doorgaans groter dan in de echte wereld: met één druk op de knop kan 
je voor heel weinig geld mooie spullen aanschaffen. Terwijl ook hier geldt: als iets te mooi 
lijkt om waar te zijn, dan is het ook doorgaans zo. Daarom moeten we blijven vertellen wat 
wel en niet mag op internet, waar de gevaren zitten en vooral hoe je die gevaren kunt 
herkennen. Denk aan initiatieven als ‘no more ransom’ of ‘veiliginternetten.nl’ die burgers 
en bedrijven alert maken en advies geven om weerbaarder te zijn. Preventie – hoe 
paradoxaal het ook klinkt – is een belangrijk onderdeel van de strafrechtelijke aanpak van 
cybercrime.  
 
Notificatie 
 
De tweede pijler is de notificatie, een synoniem voor kennisgeving. En dat is precies wat we 
willen doen: slachtoffers en potentiële  slachtoffers proactief kennis gaan geven van 
cybercrime-activiteiten, waardoor zij zelf actie kunnen ondernemen om de schade te 
beperken. En om geen slachtoffer te worden natuurlijk. Als wij bijvoorbeeld een 
hoeveelheid data in beslag nemen bij cybercriminelen en daar staat een specifieke groep 
potentiele slachtoffers genoemd – zeg ING klanten met meer dan 50.000 euro op de 
spaarrekening – dan gaan we een manier vinden om die groep hiervan op de hoogte te 
brengen. In het voorbeeld zou ik denken dat we dan beginnen bij de ING. Wel zo makkelijk.  
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Verstoring 
 
De derde pijler is verstoring. Criminelen in het algemeen en cybercriminelen in het bijzonder 
hebben doorgaans meerdere stappen nodig om tot hun daad te komen. Ze moeten een 
valse identiteit aannemen, mede-criminelen bereid vinden om mee te doen en websites 
maken. Alleen de aanmelding bij de Kamer van Koophandel slaan zij meestal over. Bij elke 
stap die zij op het wereldwijde web zetten moeten wij barrières opwerpen. Bij het 
zogenaamde barrièremodel zijn partijen in staat het business model van criminelen te 
analyseren en te splitsen in fasen. Binnen die fasen wordt het criminele proces op zoveel 
mogelijk momenten verstoord. Zo kan het barrièremodel ingrijpen op bijvoorbeeld het 
motief van een dader, beschikbaarheid van middelen of instrumenten, doelen en 
opbrengsten.  
 
Opsporing en vervolging 
 
De laatste pijler is die van de opsporing en vervolging van cybercrime, onze corebusiness. 
Daar zijn we namelijk ook nog steeds van. Als je de digitale boel probeert te 
besodemieteren, dan ben je van ons. Wij blijven al onze bevoegdheden inzetten om 
cybercriminelen te vinden, te vervolgen en voor de rechter te brengen. Dat deden we en dat 
blijven we doen. Maar niet meer als sluitstuk van de aanpak, maar als gelijkwaardig 
onderdeel daarvan. 
 
En ik heb het al eerder gezegd, maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen: een succesvolle 
aanpak van digitale criminaliteit kan alleen als we er met z’n allen onze schouders onder 
zetten. Alleen samen kunnen we cybercrime aanpakken, maar die oneliner werd vorig jaar al 
door minister De Jonge geclaimd voor de corona-aanpak.  
 
En we beginnen niet vanaf nul natuurlijk, we weten de partners steeds beter te vinden. 
Naast de al genoemde internationale samenwerking wil ik graag enkele andere goede 
samenwerkingsverbanden noemen.  
 
De eerste is de Cyber security raad, een advies orgaan voor het kabinet dat adviseert over 
cyber security gerelateerde vraagstukken. Een terechte constatering is dat cybersecurity van 
Nederland niet kan zonder een gedegen cybercrime bestrijding. In de Cyber Security Raad 
werkt de zogenaamde Triple Helix met elkaar: wetenschap, publiek en privaat.  
 
Een ander voorbeeld is de intensieve samenwerking met bedrijven en opsporingsdiensten in 
de strijd tegen de zogenaamde Tech Support Scam, ook bekend als helpdeskfraude. Dit is 
een van de meest voorkomende vormen van cybercrime waarbij een slachtoffer telefonisch 
wordt benaderd of een bericht ontvangt van een helpdesk van bijvoorbeeld een 
softwareprovider. Ten opzichte van 2017 nam de totale schade af met 59% en het aantal 
slachtoffers stabiliseerde. In 2017 bedroeg de geschatte schade zo’n 6 miljoen euro. 
Inmiddels lijkt sinds medio 2020 het aantal slachtoffers helaas weer te stijgen. Helpen zit er 
dus zeker niet in. Ja ze helpen je alleen om van je geld af te komen.  
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Je ziet dat zowel publieke als private actoren zich hard maken voor publiek-private 
samenwerking. Ik ben er ook van overtuigd dat we in gezamenlijkheid het verste komen. 
Daarvoor is het wel van belang dat we ook met dergelijke samenwerkingsvormen kunnen 
mee doen. Politie en OM hebben – en dat is al lang geen geheim meer – gebrek aan 
operationele capaciteit. Zonder die capaciteit is er simpelweg geen ruimte om op het 
gewenste niveau samen te werken. Er ligt dan ook een duidelijke oproep bij de 
formatietafel. De hele strafrechtketen, vanaf preventie en weerbaarheid tot en met het 
onschadelijk maken van dreiging, de opsporing en de vervolging, behoort de komende jaren 
dan ook zodanig te worden toegerust dat het meer zijn tanden kan laten zien. Het signaal 
moet worden afgegeven dat criminelen niet ongestraft hun gang kunnen gaan. En daar is – 
plat gezegd – veel geld voor nodig. Geld voor mensen, maar ook voor veel innovatie. We 
kunnen op digitaal gebied simpelweg niet achterblijven bij de criminelen die doorgaans wél 
beschikken over voldoende geld en middelen. Het is nog te vaak dat we in onze diesel-Golf 
de achtervolging inzetten op de criminelen in hun elektrische Tesla. 
 
Cruciaal in de aanpak van digitale criminaliteit is dus dat iedereen meedoet en iedereen zijn 
verantwoordelijkheid neemt. Samenwerkingsverbanden zijn daarbij dan ook geen luxe, 
maar bittere noodzaak. En na alles wat ik al verteld heb, komt dan eindelijk het Centrum 
voor Veiligheid en Digitalisering om de hoek kijken. Het CVD – ik neem aan dat het Centrum 
in de praktijk zo genoemd gaat worden – is een samenwerkingsverband tussen private en 
publieke partijen dat zich richt op kennisontwikkeling. Om de digitale boeven vóór, of in 
ieder geval bij te blijven, is het noodzakelijk om te blijven investeren in de kennis hierover. 
En het CVD is daarin een mooie ontwikkeling, dat wij als OM dan ook van harte 
ondersteunen. We verwachten dan ook veel van dit nieuwe samenwerkingsverband: het 
vergroten van kennis over cyber en bijvoorbeeld mooie nieuwe initiatieven in de bestrijding 
tegen cybercriminaliteit. We hopen dat het CVD kan bijdragen aan het elektrificeren van 
onze diesel-Golf.  
 
Een modern initiatief dat zich inmiddels al ruim heeft bewezen, is de hackathon. Zoals u hier 
zit, hoef ik u niet uit te leggen wat dat is. Vandaag doen er – niet ver van hier – verschillende 
studenten van het Saxion HBO, Aventus MBO en de Universiteit Twente en de 
politieacademie mee aan een hackathon over ondermijning, georganiseerd door het 
Platvorm Veilig Ondernemen. Zij denken na over creatieve oplossingen voor problemen die 
voortkomen uit ondermijnende criminaliteit.  
 
Dames en heren, ik ga afronden. Het internet heeft vele mooie en een paar minder mooie 
dingen voortgebracht. Voor die minder mooie dingen – cybercrime – staan we met z’n allen 
aan de lat om het zo goed en kwaad als het kan, tegen te gaan. Daarbij is het CVD een 
welkome aanvulling bij de o zo belangrijke samenwerking tussen publieke en private 
partijen. Het zal bijdragen aan de steeds belangrijker wordende strijd tegen de 
cybercriminelen. En hopelijk draagt het ten slotte ook bij de communicatie tussen ouders en 
kinderen. Dat als je zoon of dochter weer eens om geld komt leuren, dat het ook echt je 
eigen zoon of dochter is.  
 
Ik dank u.  


