
1

Inzicht in de hedendaagse  
en opkomende soorten 
cyberaanvallen  en 
cyberbeveiligingsdreigingen  
in de EU

Nederland - Landenprofiel



Understanding the  
contemporary and emerging  
types of cyber-attacks and 
cybersecurity threats in the EU

The Netherlands - Country Profile 
(in Dutch)

CYBBAR Project | Deliverable 
D2.2 

April 2022 

Ecorys researchers

WP leader and coordinator: Alexandra Rimpler 

Country profile Bulgaria: Roel Peeters and Tyren Koning

The content of this report represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

This report was funded by 
the European Union’s Internal 
Security Fund — Police  



Inhoudsopgave 

Landenprofiel - Nederland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Methodologie en land-specifieke  
uitdagingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Setting the scene: huidige beleidscontext,  
algemene cybercriminaliteitssituatie  
en probleemidentificatie  
(waarom bedrijven niet rapporteren). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Probleem identificatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7

Huidige cyberdreiginglandschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Analyse van de factoren voor het wel of  
niet melden van cyberincidenten  
door bedrijven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..15

Conclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Bibliografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Annex A – Overzicht van de  
geïnterviewde stakeholders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30



1

Setting the scene: huidige beleidscontext, algemene cybercriminaliteitssituatie en probleemidentificatie

De case study presenteert de strategische- en beleidscontext die 
relevant is voor cybercriminaliteit gericht op ondernemingen 
in Nederland, evenals de rollen van de belangrijkste actoren, 
beschikbare informatie over cybercriminaliteitsaanvallen en 
belangrijkste factoren voor het melden of niet-rapporteren 
van cyberincidenten door bedrijven. 

De informatie is verzameld via een tweestapsbenadering van 
literatuuronderzoek van relevante strategische, beleids- en 
wetgevingsdocumenten, gevolgd door een reeks interviews 
met vertegenwoordigers van overheidsinstanties, wetshan-
dhavingsinstanties en academici die actief zijn op het gebied 
van cyberbeveiliging. 

Het waren slechts een beperkt aantal uitdagingen bij het 
verzamelen van de relevante informatie voor het Nederlandse 
landenonderzoek. Er is groot aantal relevante organisaties in 
het cyberdomein die geraadpleegd konden worden, evenals 
verschillende recente publicaties over het regelgevings- en 
beleidskader alsmede relevante cybercriminaliteitstrends 
en ontwikkelingen in Nederland. Vertegenwoordigers van 
verschillende relevante stakholdergroepen stonden open voor 
deelname aan een interview. Twee vertegenwoordigers van 
het Nationaal Cyber Security Centrum en het Team High Tech 
Crime van de Nationale Politie leverden een bijdrage in de 
vorm van een schriftelijke reactie op de interviewvragenlijst. 

De interviews zijn afgenomen tussen 15 februari en 1 april 2022 
(zie bijlage A – Overzicht geïnterviewde belanghebbenden – 
voor verdere details). 

Landenprofiel - Nederland 

Methodologie en land-specifieke  
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Setting the scene: huidige beleidscontext, algemene cybercriminaliteitssituatie en probleemidentificatie

Beleidscontext 

Cybercrime governance 

Het beleidskader cybercrime in Nederland is volwassen en 
uitgebreid. Na de goedkeuring van een cybercriminaliteitswet 
in 1993 en de computercriminaliteitswet (CC-II) in 2006, zijn 
de nieuwste wet (CC-III) en procedurele regelgeving in maart 
2019 in werking getreden (Raad van Europa, 2021c). In 2018 
keurde de Nederlandse regering de Nationale Cyber Security 
Agenda (NCSA) goed. Daarnaast richtte de regering zich ook 
op het versterken van de internationale samenwerking in 
de strijd tegen cybercriminaliteit door in 2017 'International 
Cyber Strategy: Building Bridges' te publiceren (NCSC, 2018). 

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV), onder de  verantwoordelijkheid van 
de minister van Justitie en Veiligheid, was de centrale 
organisatie die het Nederlandse beleidskader en netwerk voor 
cybersecurity in de beginfase vorm moest geven via een reeks 
rondetafelgesprekken en ander overleggen. Momenteel is het 
NCTV verantwoordelijk voor de verdere coördinatie hiervan 
(Brennenraedts et al., 2020). Verder is Landelijke Eenheid 
van de Nationale Politie in dit beleidskader verantwoordelijk 
voor individuele cybercrimezaken op het gebied van aangifte, 
opsporing en vervolging. Het ministerie van Veiligheid 
en Justitie coördineert één landelijk en zes gemeentelijk 
aanspreekpunt voor slachtoffers van cybercriminaliteit (Raad 
van Europa, 2021c). Tot slot hebben twee publieke instituties 
een belangrijke rol gekregen bij de implementatie van het 
cybersecurityraamwerk voor bedrijven: het National Cyber 
Security Center (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC). 

Het NCSC fungeert als het centrale instrument van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid voor het begrijpen van 
cyberdreigingen, het samenbrengen van kennis en actoren 
en het voorkomen van schade aan vitale onderdelen van 
de samenleving (ENISA, 2017; Timelex, 2019). In de praktijk 
betekent de focus op vitale elementen dat het NCSC de 
vitale infrastructuur in Nederland beveiligt, namelijk die 
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Setting the scene: huidige beleidscontext, algemene cybercriminaliteitssituatie en probleemidentificatie

van de rijksoverheid en particuliere bedrijven die betrokken 
zijn bij vitale economische functies. Het NCSC coördineert 
Information Sharing and Analysis Centres (ISAC's) voor 
organisaties die betrokken zijn bij de vitale infrastructuur 
van Nederland en waarschuwt deze organisaties proactief 
voor cyberdreigingen en informeert hen over oplossingen. 
Bovendien heeft het NCSC een mandaat om op te treden bij 
onmiddellijke cyberdreigingen, aangezien het fungeert als 
een van de twee computer security incident response teams 
(CSIRT) van het land. 

De Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (2018) 
heeft de NIS-richtlijn omgezet in Nederlandse wetgeving 
waarin de rechten en het mandaat van het NCSC zijn 
vastgelegd. Vanuit dit wettelijke kader ondersteunt het NCSC 
het werk van de rechtshandhaving en de samenwerking met 
de particuliere sector, met name via de ISAC's (Le Toquin, 
2014). 

Het Digital Trust Centre (DTC), een institutie onder de 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische 
Zaken & Klimaat, is in 2018 opgericht om de digitale 
weerbaarheid en veiligheid van bedrijven die zijn geclassificeerd 
als niet-vitale economische entiteiten te vergroten. Het DTC 
heeft als doel om de samenwerking en netwerken tussen 
niet-vitale bedrijven in verschillende sectoren te stimuleren 

Source:    https://repository.wodc.nl/bitstream/
handle/20.500.12832/2484/3097_volledige_tekst_tcm28-470505.
pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Figuur 0.1: Overzicht van het Nederlandse Cybersecurity beleidsframework

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/2484/3097_volledige_tekst_tcm28-470505.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/2484/3097_volledige_tekst_tcm28-470505.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/2484/3097_volledige_tekst_tcm28-470505.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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en te versterken. De DTC is betrokken bij ongeveer veertig 
dergelijke netwerken, waaronder ISAC's voor niet-vitale 
bedrijven in sectoren variërend van defensie, hightech, IT 
en e-commerce tot havens, landbouw, gezondheidszorg en 
onderwijs (Digital Trust Center, n.d.). Sinds 2021 heeft het 
DTC ook een mandaat om informatie over cyberdreigingen 
te delen met niet-vitale bedrijven die risico lopen (Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat, 2021).

Het NCSC en DTC werken samen met diverse andere 
(publieke en private) actoren, initiatieven en netwerken, die 
gezamenlijk het volledige geografische en sectorale spectrum 
in Nederland bestrijken. Het aantal cybersecurity allianties, 
hubs en netwerken groeide de afgelopen jaren organisch in 
Nederland en vormt inmiddels een veelomvattende geheel 
van initiatieven. Deze initiatieven hebben echter vaak 
doelstellingen en partners die elkaar enigszins overlappen. 

Een organisatie die het hybride Nederlandse cybersecurity 
beleid kenmerkt, is de Cyber Security Council, opgericht in 
2011. De Cyber Security Council is een onafhankelijk nationaal 
adviesorgaan dat gezamenlijk wordt voorgezeten door de 
private en publieke sector, bestaande uit vertegenwoordigers 
op hoog niveau uit de academische wereld, de publieke sector 
en het bedrijfsleven. De raad observeert de uitvoering van de 
cybersecuritystrategie van het land en geeft  strategisch en 
onderzoeksadvies (Timelex, 2019). 

Als centraal knooppunt tussen de publieke en private 
sector, met een focus op vitale dienstverlening, is het 
NCSC ook nauw betrokken bij andere organisaties zoals 
wethandhavingsinstanties en monitort het cybercrime in 
Nederland (Le Toquin, 2014). Vanwege de betrokkenheid bij 
CSIRT en ISAC's is het NCSC een duidelijk praktijkvoorbeeld 
van een publiek overheidsorgaan dat zowel met 
wethandhavingsinstanties als bedrijven samenwerkt (Le 
Toquin, 2014; Mayland, 2019). 

Daarnaast zijn veel publiek-private samenwerkingen 
essentieel voor de samenwerking tussen het bedrijfsleven en 
de overheid op het gebied van cybersecurity. Het National 
Response Network, een vrijwillig partnerschap van de publieke 
en private sector, heeft bijgedragen aan de oprichting van 14 
ISAC's door informatie-uitwisseling te bevorderen, vooral 
tijdens crises (Kertysova et al., 2018). The Hague Security 
Delta is een veiligheidscluster dat wordt ondersteund door 
een samenwerkingsverband van onderzoekers, bedrijven 
en overheid. The Hague Security Delta beschikt over een 
onafhankelijk platform en werkt aan het faciliteren van 
informatiedeling. Een systeem dat voortbouwt op publiek-
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private interactie en dat veel wordt gebruikt in de particuliere 
sector, is het Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)-
beleid, dat particuliere actoren uitdaagt om gebreken in 
cyberbeveiligingsnetwerken op te sporen. 

Verder is de Nederlandse Anti-DDoS Coalitie een 
voorbeeldmodel voor de andere lidstaten. Het is voornamelijk 
nuttig voor de uitwisseling van metadata die gebruikt kunnen 
worden in strafrechtelijke onderzoeken (Caselli et al., 2020). 
Tot slot is de Dutch Electronic Crimes Task Force (ECTF) een 
sectorspecifieke samenwerking tussen de bancaire sector 
en wethandhavingsinstanties tegen online fraude. ECTF is 
ontworpen om vertrouwen op te bouwen, gevoelige informatie 
te delen en toekomstige cyberaanvallen te voorkomen (Boes & 
Leukfeldt, 2017; Kertysova et al., 2018). 

Statistieken omtrent cybercrime aanvallen 
in Nederland 

Over het geheel genomen is het aantal cybercrime-incidenten 
in Nederland tussen 2016 en 2020 afgenomen (CBS, 2021, p. 23). 
In 2019 meldde minder dan 20% van de Nederlandse bedrijven 
met meer dan 250 werknemers cybercrime-incidenten te 
hebben meegemaakt. Anderzijds, in 2016 had bijna 40% van de 
bedrijven te maken met een soort cyberbeveiligingsincident. 
Wel merkt het CBS op dat deze daling om twee redenen 
kritisch moet worden beoordeeld. Ten eerste, aangezien 
het gaat om het aantal gemelde gevallen, betekent dit niet 
noodzakelijkerwijs een gelijke daling van het aantal werkelijke 
gevallen. 

Ten tweede verdeelt het CBS cybercrime-incidenten onder 
in drie categorieën: systeemstoringen, datavernietiging en 
datalekken. Terwijl het aantal cybercrime-incidenten die 
leidden tot systeemstoringen of datavernietiging tussen 2016 
en 2020 daalde, nam het aantal incidenten dat leidde tot 
een datalek juist toe. Als zodanig is de hierboven genoemde 
algehele daling niet over de hele linie consistent. 

Onder midden- en kleinbedrijven komt onderrapportage van 
cyberincidenten veel voor. Uit onderzoek blijkt dat slechts 
7,2% van de ondervraagde MKB-bedrijven aangeeft bij de 
politie te hebben gemeld slachtoffer te zijn geweest van 
cybercriminaliteit (Veenstra et al., 2015). Bovendien blijkt 
uit officiële statistieken dat in slechts ongeveer 8% van de 
gemelde gevallen een aanklacht wordt ingediend. Dit geeft 
aan dat de gegevens over zakelijk cyberslachtofferschap in 
Nederland onvolledig zijn (Haas, 2021). 
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Tussen 2016 en 2019 was het aantal Nederlandse bedrijven 
dat cybercrime-incidenten door een externe actor meldde 
significant lager dan het aantal incidenten met een interne 
oorzaak dat werd gemeld. Het CBS constateerde dat onder 
bedrijven met meer dan 250 medewerkers ongeveer twee keer 
zoveel cyberincident met een interne oorzaak worden gemeld 
dan met een externe oorzaak (CBS, 2021). In de sectoren ICT 
en industrie is het aantal bedrijven dat cyberincidenten met 
een externe oorzaak meldt in 2019 gedaald tot circa 10%. 
In de zorg en horeca ligt dit aantal onder het gemiddelde, 
respectievelijk circa 8% en 5%, wat een stijging is ten opzichte 
van de aantallen in 2018. Uit een aanvullende tekstuele analyse 
van politierapporten uit 2016 blijkt dat cyber in ongeveer 
9% van de gemelde criminaliteitszaken een rol speelt. Uit 
de analyse bleek echter ook dat van deze 9% slechts 2,5% 
geregistreerd stond als cybercrime. De helft van de gemelde 
gevallen van cybercriminaliteit werd als bedrog beschouwd, 
terwijl 20% als vervalsing werd beschouwd. 

Datalekken, incidenten met persoonsgegevens van meer 
dan 500 personen, werden voornamelijk veroorzaakt door 
verschillende soorten cybercriminaliteit en niet door een 
interne oorzaak. Specifieker gezegd werden deze datalekken 
meestal veroorzaakt door hacking, malware of phishing. 
Terwijl in 2018 4% van de datalekken werd veroorzaakt door 
hacking, malware of phishing, was dit in 2020 opgelopen 
tot 5%. Het rapport geeft aan dat cybercriminaliteit een 
belangrijke oorzaak is van datalekken in de zakelijke 
dienstverlening (14%), de zorg (13%) en het onderwijs (13%). 
Daarnaast blijkt uit statistieken van overheidsinstanties dat 
grotere Nederlandse bedrijven vaker doelwit zijn dan kleinere. 
Vooral kmo's hebben echter onvoldoende bescherming 
tegen cyberaanvallen. In een onderzoek naar de Nederlandse 
detailhandel concludeert Haas (2021) dat een meerderheid 
van de winkels de voorkeur geeft aan meer ondersteuning 
om te zorgen voor een betere cyberweerbaarheid. Ten slotte 
blijkt uit voorlopige resultaten van een ander onderzoek in 
Nederland dat cyberbeveiligingsmaatregelen nog minimaal 
zijn (Leukfeldt et al., 2021). 

De prevalentie van een ander type cybercriminaliteit, 
DDoS-aanvallen, bleef relatief stabiel. Het NaWas (National 
Scrubbing Center against DDoS-aanvallen) rapporteerde in 
2019 en 2020 respectievelijk 919 en 929 DDoS-aanvallen tegen 
te hebben gehouden. Ook de intensiteit van de aanvallen bleef 
relatief stabiel, met 11% van de aanvallen boven de 10 Gbps. 
Waar het aantal DDoS-aanvallen met een duur van meer dan 
een uur in 2019 daalde tot 15%, nam dit aantal echter fors toe 
tot 25% in 2020. 
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Probleem identificatie

Tot slot stelt het Cybersecuritybeeld 2021 dat de cyberweer-
baarheid van het land hiaten vertoont. Huidige problemen zijn 
een gebrek aan samenwerking en het prioriteren van privacy 
en bedrijfscontinuïteit overmelding bij de politie (NCTV & 
NCSC, 2021). 

Een recente studie van het cybersecurity-governancemodel 
in Nederland identificeerde een aantal uitdagingen als gevolg 
van het huidige ontwerp (Silfversten et al., 2020). 

Over het algemeen concluderen de onderzoekers dat cy-
bersecurity governance de afgelopen jaren een prominent 
onderwerp van discussie is geweest in Nederland, wat de 
aanzet heeft gegeven tot verschillende initiatieven om cy-
bergerelateerde vraagstukken te onderzoeken. Door deze 
veelzijdige benadering, voortgekomen uit de typisch Neder-
landse Polderbesluitvorming, kan de bestuursstructuur het 
beste worden gekarakteriseerd als een netwerk-governanc-
emodel. Het model omvat verschillende organisaties, elk met 
een bepaald mandaat en verantwoordelijkheidsgebied. Deze 
opereren in één of meer netwerken met iets andere doelstel-
lingen, maar gezamenlijk zorgen ze voor de nationale cyber-
security. Zo zijn er, parallel aan de NCSA, verschillende andere 
strategieën op nationaal en regionaal niveau (Cyber Security 
Raad, 2021). 

Dit netwerkbeheermodel zorgt voor buy-in van een breed 
scala aan relevante belanghebbenden met een publieke, 
private en academische achtergrond. Door een groot aantal 
betrokken organisaties zijn rollen en verantwoordelijkheden 
echter versnipperd en niet altijd duidelijk toegewezen, wat 
resulteert in traagheid en een gebrek aan proactiviteit in 
het beleidsvormingsproces en een ambigue structuur voor 
gedupeerde bedrijven. De Cyber Security Raad bevestigde 
deze bevinding in 2021 (Cyber Security Raad, 2021). Zeker in 
een dynamisch en snel evoluerend domein als cybercrime 
is wendbaarheid de sleutel om bij te blijven met nieuwe 
cybertrends en -ontwikkelingen. Daarnaast kan het naast 

Probleem identificatie
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elkaar bestaan van meerdere netwerken met verschillende 
mandaten en verantwoordelijkheden leiden tot een gebrek 
aan samenhang in het algemene regelgevende kader van 
cybersecurity in Nederland. 

Beperkingen op het delen van informatie vormen een an-
dere druk op de preventie, detectie en vervolging van cy-
berdreigingen (Van den Eeden et al., 2021). Dit geldt met 
name voor het delen van informatie binnen verschillende 
departementen van de rijksoverheid en de LEA's en tussen 
verschillende soorten organisaties die betrokken zijn bij de 
bestuursnetwerken. Het gaat echter ook om de melding van 
slachtoffers van grootschalige cyberaanvallen, waarbij weth-
andhavingsinstanties tientallen slachtoffers identificeren die 
hier zelf niet van op de hoogte zijn. 

Bovendien werken overheidsorganisaties over het algemeen 
met uiteenlopende cybersecuritystandaarden en -systemen, 
wat de samenwerking bij handhaving en evaluatie van af-
spraken tussen actoren in het nationale ecosysteem bemoe-
ilijkt. Uiteenlopende bestuursstructuren waren ook schadelijk 
voor de positie van bedrijven in niet-vitale infrastructuur. 
In tegenstelling tot operators die actief zijn in vitale infra-
structuur, waren deze bedrijven niet onderworpen aan aan-
vullende cyberbeveiligingsregels, hadden ze geen verplichte 
rapportageverplichtingen en maakten ze geen deel uit van 
de informatie-uitwisselingsstructuur van het NCSC. Vanaf 
september 2021 is dit gecorrigeerd toen de DTC de opdracht 
kreeg om bedrijven met niet-vitale infrastructuren proactief 
te informeren. Desalniettemin hebben recente onderzoeken 
aangetoond dat de cyberbeveiligingsmaatregelen van mid-
del-klein bedrijven onder de maat waren (Haas, 2021; Leuk-
feldt et al., 2021) 

De Cyber Security Raad concludeerde dat wethandhaving-
sinstanties door onvolkomenheden in de huidige bestuurs-
structuur en beperkte beschikbaarheid van gespecialiseerde 
kennis en capaciteit niet in staat zijn om het groeiende aantal 
cybercrime-slachtoffers in Nederland terug te dringen (Cyber 
Security Raad, 2021). 

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat vervolging en 
aangifte van cybercriminaliteit tekortkomingen heeft, waarbij 
veel zaken niet zijn opgenomen in politiestatistieken (Haas, 
2021). Uit de interviews met de stakeholders bleek dat de 
meest genoemde reden voor bedrijven om cybercrime niet 
te melden het verwachte risico op reputatieschade als gevolg 
van slechte publiciteit na een cyberaanval is. De perceptie van 
dit risico wordt breed gedeeld door private en beleidsactoren 
in het cybersecurity domein. Tegelijkertijd heeft academisch 

Probleem identificatie
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onderzoek tot nu toe aangetoond dat dergelijke reputati-
eschade over het algemeen niet daadwerkelijk plaatsheeft. 
Desalniettemin zullen bedrijven nog steeds handelen op basis 
van de verwachte reputatieschade. 

Andere redenen voor onderrapportage waren het ontbreken 
van één enkel aanspreekpunt voor bedrijven en met name kmo's, 
in plaats van de overvloed aan cyberbeveiligingsinitiatieven 
die momenteel actief zijn. De Nationale Politie werkt daarom 
momenteel ook aan de ontwikkeling van een centraal online 
meldpunt om het online meldpunt te stroomlijnen en te 
centraliseren. 

Bovendien hebben bedrijven weinig vertrouwen in de cy-
bercompetenties van de politie, vooral op lokaal niveau. 
Bedrijven zullen een impliciete afweging maken tussen de 
waargenomen voordelen van rapportage en de kosten ervan 
in termen van tijd en moeite om cybercriminaliteit te melden, 
relevante (en mogelijk gevoelige) bedrijfsgegevens over te 
dragen en, in het geval van digitaal forensisch onderzoek, hun 
operaties te staken om politieagenten in staat te stellen hun 
systemen te onderzoeken. Om haar lokale cybercompetenties 
(en het vertrouwen van bedrijven daarin) te vergroten, or-
ganiseert de Nationale Politie trainingen en begeleiding voor 
lokale politiediensten en ontwikkelde zij in 2020 regionale 
cybercrime-eenheden van elk 20 FTE. Bovendien hebben de 
wethandhavingsinstanties frequent contact met bedrijven om 
de samenwerking in het veld te versterken. 

De Cyber Security Raad adviseert een investering van € 330 
miljoen in de periode 2021-2024 om het systeem van aangifte 
en aangifte van cybercrime te versterken, een cybercrime-
monitor in te stellen en te investeren in cybercapaciteit en 
kennis voor wethandhavingsinstanties (2021 ). De monitor 
moet de overheid inzicht geven in de soorten cybercriminal-
iteit, de omvang hiervan en de meest voorkomende doelwit-
ten. Ten slotte concludeert de Raad dat één enkele entiteit 
moet worden aangewezen om informatie en statistieken over 
cybercriminaliteit te verzamelen en effectief te communicer-
en. Momenteel bestaat er nog onduidelijkheid over het cen-
trale meldpunt van cybercrime.

 

Probleem identificatie
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Gangbare definities van cybercrime  
in Nederland 

Er zijn twee veel voorkomende definities van cybercriminaliteit 
in de criminologische literatuur in Nederland. De eerste 
definieert het in enge en brede zin. Cybercriminaliteit in 
de enge zin, vaak gewoon cybercriminaliteit genoemd, 
zijn misdrijven waarbij ICT zowel het doel als het middel 
tot het doel is (Van den Eeden et al., 2021, pp. 16-17). Onder 
cybercriminaliteit in brede zin vallen alle misdrijven waarbij 
op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van ICT. In brede zin 
wordt cybercriminaliteit vaak aangeduid als cyber-enabled 
crime (Van den Eeden et al., 2021). 

Het CBS definieert cybercriminaliteit langs dezelfde lijn. Cy-
bercrime omvat hier alle misdrijven die met behulp van ICT 
worden gepleegd. Hieronder valt dus criminaliteit die gericht 
is op een ICT-systeem of de door ICT verwerkte informatie. 
Onder cybercriminaliteit valt ook criminaliteit die al langer 
bestaat en die door ICT een nieuwe impuls heeft gekregen, 
zoals fraude en de verspreiding van kinderpornografie via in-
ternet. Deze definitie is een combinatie van de enge definitie 
van cybercrime die het NCSC en de politie hanteren en de 
categorie 'digitale criminaliteit' die de politie onderscheidt 
(CBS, 2021, p. 33). 

Meer recentelijk hebben zowel de literatuur als de wet cyber-
criminaliteit opgesplitst langs drie lijnen (CBS, 2021):

• Computergerichte misdaden
• Computerondersteunde misdaden
• Computergestuurde misdrijven

Computergerichte criminaliteit is vergelijkbaar met cyber-
criminaliteit in enge zin. Het gaat om misdrijven waarbij ICT 
zowel het doel als het middel tot het doel is. Dat wil zeggen, 
computergerichte criminaliteit kan niet bestaan zonder ICT. 
Computerondersteunde misdrijven zijn misdrijven die vroeger 
in de fysieke wereld werden gepleegd, maar die nu grotend-
eels digitaal zijn. ICT zelf is echter niet het doelwit, zoals bij 
computergerichte criminaliteit wel het geval is. Voorbeelden 
zijn CEO-fraude en fraude op de digitale marktplaats. Com-
putercriminaliteit zijn alle soorten traditionele misdrijven die 

Huidige cyberdreiginglandschap 
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niet gericht zijn op ICT en die niet met ICT kunnen worden 
uitgevoerd, maar er wel door kunnen worden geholpen. Een 
voorbeeld dat de auteurs geven is een moordaanslag die wordt 
ondersteund door digitaal versleutelde communicatiekanalen 
(CBS, 2021).  

Ten slotte lijkt de juridische definitie van cybercriminaliteit 
sterk op de hierboven uiteengezette definitie. Het is 
opgesplitst langs drie lijnen, grofweg in lijn met die in de 
literatuur:

• Computergestuurde delicten
• Computergerelateerde delicten
• Computerrelevante delicten

De gangbare definitie van cybercriminaliteit is een vorm van 
criminaliteit gericht is op IT of de informatie die door een 
IT-systeem wordt verwerkt. De definitie verschuift echter 
naar een definitie waarbij cybercriminaliteit een strafbaar feit 
is waarbij gebruik wordt gemaakt van IT/internet. Volgens de 
wet omvat cybercrime alle strafbare feiten die sinds 1 maart 
2019 worden genoemd in de Wet Computercriminaliteit III 
(Wet Computercriminaliteit III). Overheidsinstellingen zijn 
het over het algemeen eens over de driesplitsing van cy-
ber-enabled, cyber-assisted en cyber-focused crime. 

Cyber bestuursstructuur 

De cybergovernancestructuur kan het best worden geka-
rakteriseerd door een netwerkstructuur. In het model zijn 
verschillende organisaties opgenomen, elk met een bepaald 
mandaat en verantwoordelijkheid. Elk institutioneel orgaan 
opereert in één of meer netwerken met enigszins verschillen-
de doelstellingen, die gezamenlijk zorgen voor de nationale 
cyberbeveiliging.

De NCTV is verantwoordelijk voor het vormgeven en coördi-
neren van het Nederlandse beleidskader voor cybersecurity. 
De CSIRT's en de Nationale Politie zijn verantwoordelijk voor 
de handhaving van dit kader. 

Ten eerste kent Nederland twee CSIRT's, namelijk het NCSC 
en het DTC. Het NCSC valt onder het ministerie van Justitie 
en Veiligheid en heeft als taak cyberdreigingen te begrijpen, 
kennis en actoren bij elkaar te brengen en schade aan vi-
tale onderdelen van de samenleving te voorkomen (ENISA, 
2017; Timelex, 2019). Verder heeft het een centrale rol bij het 
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coördineren van ISAC's en heeft het een mandaat om een pro-
actieve rol te spelen bij het waarschuwen voor cyberdreigin-
gen. In het verlengde daarvan heeft het ook de capaciteit om 
indien nodig op te treden tegen cyberdreigingen. 

Het DTC valt daarentegen onder het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. Het is in 2018 opgericht 
om de digitale weerbaarheid en veiligheid van bedrijven in 
niet-vitale economische functies te vergroten. Waar het 
NCSC zich dus bezighoudt met de algemene cybersecurity 
van vitale sectoren, richt het DTC zich op de niet-vitale 
sectoren. Binnen haar mandaat kan het DTC informatie over 
cyberdreigingen delen met bedrijven. 

De rol van de Nationale Politie binnen de cybersfeer 
is vastgelegd in het Programma Intensivering Aanpak 
Cybercrime (PIAC). Kortom, de PIAC zet de implementaties 
uiteen om te komen tot een effectievere aanpak van 
cybercrime (Van den Eeden et al., 2021, p.39). Zoals hierboven 
uiteengezet, zijn regionale cybercriminaliteitseenheden 
strikt belast met cybercriminaliteitszaken in enge zin. Door 
de vage scheidingslijnen tussen de verschillende soorten 
cybercriminaliteit houden eenheden zich echter over het 
algemeen ook bezig met cybercrimezaken in brede zin. 
Daarnaast worden regionale cybercriminaliteitseenheden 
aangemoedigd om PPP’s aan te gaan. 

Individuele regionale cybercrime-eenheden, evenals het 
Team High Tech Crime Unit (THTC), zijn verantwoordelijk 
voor verschillende operationele thema's, zoals Ransomware 
en DDoS. Daarbij kan elk van deze teams zijn eigen expertise 
over deze onderwerpen creëren, die vervolgens landelijk kan 
worden verspreid over alle relevante actoren. De Landelijk 
Operationeel Advies Cybercrime (LOCO) heeft tot taak ervoor 
te zorgen dat alle lokaal opgedane expertise op het gebied van 
cybercriminaliteit landelijk wordt gedeeld. 

Tot slot is het bovengenoemde THTC een bijzondere 
eenheid binnen de Nationale Politie. Het behandelt 
cybercriminaliteitszaken die worden gekenmerkt door een 
combinatie van deze kenmerken:

• Geavanceerde methodieken voor het plegen van het misdrijf 
en het beschermen van de activiteiten en identiteit van de 
criminelen

• Hoge mate van schaalbaarheid
• Hoge sociale impact (bijv. disruptie)

Huidige cyberdreiginglandschap 
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• Hoge mate van doelgerichtheid van de aanvallen
• Sterk internationaal component
• Sterk georganiseerd

Het THTC maakt bij haar bedrijfsvoering gebruik van het 
CSAE-raamwerk (collect, store, analyse, engage). Dit raamw-
erk biedt richtlijnen voor het omgaan met de grote hoeveel-
heden, vaak ongestructureerde, gegevens die voortkomen uit 
cybercriminaliteitszaken. Team High Tech Crime start zelden 
een onderzoek op basis van beschuldigingen van bedrijven 
of individuen. Het werkt eerder op basis van informatie die 
is ontvangen van particuliere actoren of buitenlandse poli-
tie-tegenhangers (Van den Eeden et al., 2021). 

Implementatie van de NIS-richtlijn 

Nederland heeft de NIS-richtlijn en de EU AVG 2016/679 
volledig geïmplementeerd, waarbij gegevensbeschermingsau-
toriteiten zijn opgericht, evenals CERT's, CSIRT's en andere 
openbare entiteiten die zich bezighouden met cyberbeveilig-
ing (Implementatie van de NIS-richtlijn in Nederland, n.d.). 
De Wbni (Wet Beveiliging Netwerken en Informatiesystemen) 
is de Nederlandse implementatie van de NIS-richtlijn. Het is 
gericht op essentiële en digitale dienstverleners. In het kort 
komt het erop neer dat deze aanbieders:

• Zorgen dat ze de nodige technische en organisatorische 
maatregelen hebben genomen om hun cybersecurity op peil te 
houden.

• Cybersecurity-incidenten die grote gevolgen hebben, melden.

Essentiële dienstverleners en digitale dienstverleners die dat 
niet doen, riskeren een boete tot 5 miljoen euro (PwC, n.d.). 

Rol van CERTs 
Een computercrisisteam is een gespecialiseerd team van pro-
fessionals dat snel kan optreden bij computer- of netwerk-
beveiligingsincidenten. Sommige computercrisisteams zijn 
het resultaat van samenwerkingen. Anderen zijn opgezet voor 
één (groot) bedrijf. Vaak heeft een computercrisisteam een 
sectorspecifieke focus (Brennenraedts et al., 2020). 

Nederland kent meerdere verschillende CERT's. Sommige 
hebben een sectorbreed mandaat, andere zijn in het leven 
geroepen voor één bedrijf. Bij ministerieel besluit kunnen be-

Huidige cyberdreiginglandschap 



14

paalde CERT's gevoelige (bijvoorbeeld met persoonsgegevens 
of herleidbare vertrouwelijke informatie) dreigingsgerela-
teerde informatie ontvangen van het NCSC (Brennenraedts et 
al., 2020). Momenteel zijn er vier van deze aangewezen com-
putercrisisteams:

• De IBD (Informatiebeveiligingsdienst van de VNG)
• Z-CERT (gezondheidszorg)
• SURFcert (voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen)
• CERT Waterbeheer

Aan de andere kant zijn CSIRT's (Computer Security Incident 
Response Team) een subset van de meer algemene CERT's. 
CSIRT's zijn instellingen op nationaal niveau en werken samen 
met de CSIRT's van andere EU-lidstaten. De gecombineerde 
rol van CERT's en CSIRT's in Nederland is het voorkomen van, 
voorbereiden op en ondersteunen tijdens cybersecuritycrises, 
evenals het bieden van hulp bij herstel daarna. Waar de meeste 
landen één CSIRT hebben, heeft Nederland er twee (NCTV, 
n.d.; Brennenraedts et al., 2020):

• NCSC (National Cyber Security Centrum)
• CSIRT-DSP (CSIRT for Digital Service Providers)

Information Sharing and Analysis  
Centers (ISACs) 

In Nederland heeft het DTC (Digital Trust Center) de taak om 
Nederlandse bedrijven die tot de niet-vitale sector behoren 
weerbaarder te maken tegen toenemende cyberdreigingen. 
Als zodanig beheert het ook publiek-private samenwerkingen, 
waaronder ISAC's. Het DTC definieert ISAC's als "een vrijwillige 
samenwerking tussen partijen in een specifieke sector met als 
doel vertrouwelijk informatie en analyses over dreigingen, 
incidenten, kwetsbaarheden, maatregelen en geleerde lessen 
te delen." (Brennenraedts et al., 2020). In totaal beheert het 
DTC vier ISAC's:

• ISAC Pensioenen
• ISAC-verzekeraars
• ISAC Media
• ISAC Juridisch

Huidige cyberdreiginglandschap 
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Daarnaast is het belangrijk op te merken dat instellingen een 
nieuwe ISAC kunnen opzetten. Met andere woorden, ISAC's 
hoeven niet per se onder een overheidsinstelling te vallen. Het 
DTC verwijst naar een uitgebreide richtlijn die door het NCSC 
is opgesteld voor instellingen of bedrijven die een ISAC willen 
opzetten (NCSC, 2018a). Als zodanig ondersteunen zowel het 
DTC als het NCSC ISAC's in verschillende mate, terwijl ze ook 
aanbevelingen en begeleiding geven aan andere sectoren die 
hun eigen ISAC's willen opzetten. 

Publiek-Private Partnerschappen 

Nederland heeft verschillende PPP's, waaronder de ISAC's, 
de Cybersecurity Council, de Dutch Electronic Crimes 
Task Force, de Anti-DDoS Coalition, het National Response 
Network, het Digital Trust Centre, de Hague Security Delta en 
de Coordinated Vulnerability Disclosure. 

Elk cybercrimeteam binnen de politie heeft een Publiek-
Privaat contactpersoon om een link te smeden tussen politie 
en private bedrijven. Verder zijn er meerdere directe PPS'en 
in Nederland. Hun doelen variëren van het voorkomen 
van recidive tot het adviseren van de overheid over 
cyberonderwerpen en PPP's die helpen bij het reageren op en 
mitigeren van cyberaanvallen. 

Aantal gevallen van cybercrime per jaar 

In Nederland komt onderrapportage van cyberincidenten 
veel voor. Uit onderzoek blijkt dat slechts 7,2% van de 
ondervraagde MKB-bedrijven aangeeft aangifte te hebben 
gedaan bij de politie als slachtoffer van cybercrime (Veenstra 
et al., 2015). Bovendien blijkt uit officiële statistieken dat in 
slechts  ongeveer 8% van de gemelde gevallen een aanklacht 

Analyse van de factoren voor het wel of 
niet melden van cyberincidenten  
door bedrijven
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wordt ingediend, terwijl andere gevallen vaak niet in de 
politiestatistieken worden opgenomen. Dit geeft aan dat de 
gegevens over zakelijk cyberslachtofferschap in Nederland 
onvolledig zijn (Haas, 2021). 

Het CBS trekt dezelfde conclusie door te constateren dat 
slechts enkele bedrijven die slachtoffer zijn geworden van 
een externe cyberaanval dit ook daadwerkelijk melden, met 
een aantal tussen de circa 5-10%, afhankelijk van de sector. 
Concreet was tussen 2016 en 2018 een duidelijk dalende 
trend waar te nemen voor de sectoren ICT, industrie, 
horeca en zorg. In 2019 en 2020 zette deze trend zich voort 
voor de ICT- en industriesector, maar het aantal externe 
cybercrimemeldingen van horeca- en zorgbedrijven nam juist 
weer toe (CBS, 2021, p. 25). 

Tools voor het melden van 
cybercriminaliteit 

Cybercriminaliteit kan via meerdere kanalen worden gemeld. 
Ten eerste kunnen bedrijven en particulieren cybercrime 
melden op hun lokale politiebureau (waar ze ook een cy-
berexpert kunnen vragen), door te bellen met het landelijke 
meldpunt van de politie of door online aangifte te doen (Ri-
jksoverheid, n.d.). Verder is het mogelijk om anoniem cyber-
criminaliteit te melden door contact op te nemen met www.
meldmisdaadanoniem.nl (Meld Misdaad Anoniem, n.d.). Het is 
echter niet mogelijk om daarbij aangifte te doen. Ten slotte is 
het mogelijk om (cyber)fraude te melden door contact op te 
nemen met de Fraudehelpdesk (Fraudehelpdesk, n.d.). 

In Nederland moeten vitale infrastructuurorganisaties 
cyberincidenten melden bij het NCSC als deze hun vitale 
processen aantasten. Er is echter geen dwangmechanisme om 
organisaties te dwingen dat ook daadwerkelijk te doen. Veel 
van deze sectoren (bijvoorbeeld energie of telecom) moeten 
incidenten melden bij de toezichthouders. Er is echter geen 
verplichting voor organisaties of bedrijven om aangifte te 
doen van cybercrime bij de politie. 

Internet Crime Reporting Online System 
(ICROS) 

Er zijn verschillende websites om aangifte te doen van 
cybercriminaliteit, waaronder de website van de politie, elk 
met een eigen doel. Sommige van deze websites delen de 
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melding rechtstreeks met de politie. Sinds 2019 bestaat de 
ICROS gerelateerd aan de nieuwe WBNI, hoewel deze zelden 
wordt gebruikt door bedrijven. 

Ondersteunende systemen voor slachtoffers 
van cybercriminaliteit 

Nederland heeft een opvangsysteem dat slachtoffers van 
misdrijven opvangt. Deze organisatie heet Slachtofferhulp 
Nederland. Zij ondersteunen slachtoffers bij alle gerelateerde 
strafzaken. Slachtofferhulp Nederland is echter gericht 
op individuen terwijl er geen vergelijkbaar orgaan is voor 
bedrijven. 

Meest prevalente vormen van cybercrime 

Het CBS onderscheidt drie typen cybersecurity-incidenten 
die worden veroorzaakt door een externe aanval (CBS, 2021, 
p. 21):

• Het uitvallen van een IT-systeem als gevolg van een aanval van 
buitenaf, zoals een DDoS- of ransomware-aanval, waarbij IT-
systemen niet meer gebruikt kunnen worden.

• Gegevensvernietiging of gegevenscorruptie als gevolg van 
infectie met kwaadaardige software of ongeautoriseerde 
elektronische toegang.

Openbaarmaking van gegevens via cyberinbraak, phishing of 
pharming.1

Hoewel bronnen wel melding maken van de verschillende 
soorten cybercriminaliteit die in Nederland veel voorkomen, 
waaronder phishing, ransomware, defacing of DDoS-
aanvallen (KVK, 2020), zijn exacte aantallen of verhoudingen 
tussen de verschillende soorten cybercriminaliteit moeilijk 
te vinden. Ook uit de interviews bleek dat het voor private 
actoren (waaronder academici) erg moeilijk is om de meest 
voorkomende cybercrime delicten te bepalen door een 
gebrek aan publiek beschikbare data. Toch kon op basis van 
de interviews de volgende rangschikking van meest naar 
minst voorkomende delicten worden vastgesteld:

1    Bij pharming probeert een cybercrimineel gegevens van gebruikers te verkrijgen 
door ze naar een nepversie van een echte website te leiden. Bij phishing 
probeert een cybercrimineel op een directere manier informatie van een 
gebruiker te verkrijgen door individuen te benaderen met e-mails die lijken op 
die van een bank en om inloggegevens te vragen.

Analyse van de factoren voor het wel of niet melden van cyberincidenten door bedrijven
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• Business Email Compromise (BEC)
• Social engineering technieken / phishing
• DDoS
• Ransomware
• Hacken
• Malware
• Cryptojacking

Bovendien werd vermeld dat de meeste schade wordt 
veroorzaakt door een shotgun-aanpak, in plaats van 
uitgebreide aanvallen die zijn afgestemd op een specifiek 
bedrijf. In deze aanpak richten criminelen zich op zoveel 
mogelijk bedrijven met een generiek sjabloon in de hoop dat 
een klein deel van de bedrijven erin trapt. 

Mechanismen voor het melden van 
cyberdelicten 

Nederland heeft een sterk informeel vertrouwensnetwerk, 
waardoor bedrijven bijna altijd via hun netwerk de relevante 
instellingen kunnen bereiken wanneer ze het doelwit zijn van 
cybercriminaliteit. Als dit gebeurt en er persoonsgegevens 
worden gecompromitteerd, zijn bedrijven verplicht om de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte te stellen. 
Een rapport aan de AP wordt echter niet gedeeld met 
wethandhavingsinstanties, noch is (geaggregeerde) informatie 
over AP-rapporten openbaar beschikbaar. Daarnaast zijn 
bedrijven binnen de vitale sectoren verplicht het NCSC te 
melden als hun systemen zijn gecompromitteerd door een 
cybercrime. 

Als bedrijven ook aangifte doen van het cybercrime-delict 
bij de politie, is er een gestandaardiseerde methodiek om de 
aangiften als cybercrime te markeren. Er is echter nog steeds 
een grijs gebied rond cybercriminaliteit, zoals internetzwendel. 
Omdat aangiften binnen de interne systemen van de politie 
maar tot één categorie kunnen behoren, worden deze zaken 
doorgaans geregistreerd als fraude en niet als cybercrime. 

Oorzaken van onderrapportage Uit de interviews kwam een 
discrepantie naar voren tussen het standpunt van over-
heidsinstellingen enerzijds en academici en wethandhav-
ingsinstanties anderzijds. Alle geïnterviewden gaven aan 
dat reputatieschade een belangrijke reden is voor bedrijven 
om cybercrime niet te melden. Waar laatstgenoemde ech-
ter ruimschoots duidelijk maakte dat deze reputatieschade 
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slechts imaginair is, maakten de vertegenwoordigers van de 
overheidsinstellingen duidelijk dat deze schade er ook echt is. 
Desalniettemin, zoals ook tijdens de interviews is aangegeven, 
zullen bedrijven actie ondernemen op het al dan niet consta-
teren van reputatieschade.  Dus, hoewel beide standpunten 
de rapportage van cybercriminaliteitsincidenten in gelijke 
mate belemmeren, vereisen ze verschillende benaderingen 
om op te lossen. 

Daarnaast gaven meerdere geïnterviewden aan dat de 
kosten van het melden van cybercrime te hoog kunnen 
zijn. Bedrijven moeten bijvoorbeeld mogelijk veel interne 
systeemdiagnostieken verzamelen en contact opnemen met 
meerdere instellingen. Dit alles vereist middelen die ook 
kunnen worden gebruikt om te herstellen van de cyberaanval. 
Bovendien kan de interne diagnostiek die bedrijven moeten 
aanleveren ook gevoelige gegevens bevatten die ze liever niet 
delen, wat een extra belasting met zich meebrengt. 

Ten slotte kunnen criminelen inspelen op de moeilijkheids-
graad en de kosten-batenanalyse van het melden van cyber-
criminaliteit door het bedrijf te eisen de aanval niet te melden. 
Dit zou de kosten-batenbeoordeling kunnen verschuiven in 
het voordeel van het niet rapporteren, bijvoorbeeld als de 
kernprioriteit van het bedrijf is om het probleem zo snel mo-
gelijk op te lossen. 

‘Best practice’ om het melden van 
cyberdelicten te ondersteunen 

De geïnterviewden kozen vaak voor een andere benadering 
om deze vraag te beantwoorden. Enerzijds stelden sommigen 
dat de beslissing om aangifte te doen meestal gebaseerd 
is op een kosten-batenanalyse, wat inhoudt dat het 
verlagen van de kosten of het verhogen van de baten 
zou helpen om meer cyberdelicten te melden. Sommige 
cyberverzekeringsmaatschappijen eisen bijvoorbeeld dat het 
bedrijf aangifte doet bij de politie om de schade vergoed te 
krijgen, wat de voordelen van aangifte vergroot. 

Anderzijds gaven meerdere geïnterviewden aan dat individuen 
vaak wel aangifte willen doen vanwege een gevoel van onrecht. 
Deze dynamiek is dus ook aanwezig op bedrijfsniveau. 
Bedrijven zullen echter nog steeds een kosten-batenanalyse 
maken bij de beslissing om al dan niet te rapporteren. Zodra 
het te lang duurt om cybercriminaliteit te melden, wordt het 
voor bedrijven te duur, waardoor ze het uiteindelijk niet doen. 
Een geïnterviewde geeft aan dat dit momenteel vaak een 
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gevolg is van een gebrek aan capaciteit en of specialistische 
kennis bij de politie. 

Het het verschil tussen de eerste en tweede benadering die 
hierboven is uiteengezet vormt de hoofdscheidingslijn. Terwijl 
de eerste ervan uitgaat dat bedrijven waarschijnlijk niet zullen 
rapporteren tenzij er kosten en/of baten aan verbonden zijn, 
gaat de tweede ervan uit dat bedrijven wel degelijk willen 
rapporteren, maar kunnen worden beperkt door kosten zoals 
capaciteit of de verwachting dat de melding niet zal worden 
opgepakt. 

Daarnaast hadden de geïnterviewden verschillende 
opvattingen over de effectiviteit van de huidige institutionele 
opzet van het Nederlandse cyberbeleid. Vanuit academisch 
oogpunt betekent de huidige sterk netwerkgebaseerde 
organisatie van cyberbeleid dat het voor bedrijven gemakkelijk 
is om de relevante instellingen te bereiken, maar het 
betekent ook dat ze vaak in contact moeten blijven met 
meerdere organisaties tegelijk, wat inefficiënt is. De 
geïnterviewde stelde dat het effectiever zou zijn om één 
centrale overheidsinstantie te hebben om cybercriminaliteit 
te voorkomen en te mitigeren en gegevens te verzamelen 
over het voorkomen ervan. Hier werd het VK genoemd als 
een goed voorbeeld van een alternatieve opzet waarbij één 
centraal orgaan verantwoordelijk is voor het cyberbeleid. De 
geïnterviewden van de overheid en wethandhavingsinstanties 
gaven echter een ander beeld. Er werd gesteld dat hoewel 
de huidige, netwerkgebaseerde aanpak niet perfect is, het 
hebben van een gecentraliseerd cyberorgaan zoals in het 
VK eigenlijk een zwakte is. Omdat verschillende soorten 
bedrijven verschillende communicatiemethoden vereisen, 
stelden ze dat het creëren van een gecentraliseerde 
cyberinstantie een effectieve communicatie over cyberrisico's 
en cybercriminaliteitsrapportage zou belemmeren. Niettemin 
waren de geïnterviewden het erover eens dat de huidige kloof 
tussen vitale en niet-vitale zeker gunstig is. 

Verder stelden de geïnterviewden van de overheid en 
wethandhavingsinstanties dat er een gemakkelijke, online 
manier moet zijn voor bedrijven om cybercrime en de daaraan 
gerelateerde technische details te melden. Op dit moment 
is het voor bedrijven alleen mogelijk om cybercrime te 
melden op het politiebureau in plaats van online. Daarnaast 
is het belangrijk om te focussen op een groter bewustzijn dat 
rapporteren werkt. 

Analyse van de factoren voor het wel of niet melden van cyberincidenten door bedrijven
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Gegevensverzameling over gerapporteerde 
aanvallen, frequentie van updates 

Veel datasets die cybersecurity monitoren bevatten onvol-
doende informatie over de gerapporteerde aanvallen of werk-
en de data zelden bij (Dupont, 2019). Bovendien, hoewel par-
ticuliere databanken toegankelijker zijn en regelmatig worden 
bijgewerkt, is hun juistheid moeilijk te beoordelen vanwege de 
economische belangen van commerciële uitgevers. 

Wethandhavingsinstanties beheren alle officiële cybercrimi-
naliteitsrapporten in een intern systeem. Een andere geïnter-
viewde geeft echter aan dat openbare gegevens minder vaak 
voorkomen. Zo is er geen openbare database over de meest 
voorkomende vorm van cybercriminaliteit. Zoals eerder ver-
meld, moeten bedrijven het AP op de hoogte stellen wanneer 
persoonlijke gegevens zijn gecompromitteerd. Deze rappor-
ten of de daaruit voortvloeiende geaggregeerde gegevens zijn 
echter niet openbaar beschikbaar. 

Naast officiële politie/overheidsstatistieken worden mo-
menteel ook gegevens over cybercriminaliteit verzameld met 
behulp van slachtofferstudies en proxy-metingen, zoals het 
volgen van bitcoin-transacties. Hoewel digitale metingen 
met behulp van proxy's een nauwkeurigere referentie kunnen 
bieden voor zowel het absolute niveau van cybercriminaliteit 
als trends in de tijd, wordt deze methode momenteel onder-
benut. Het moet echter opgemerkt worden dat gegevensver-
zameling met behulp van proxy's echter niet geschikt is voor 
alle vormen van cybercriminaliteit. 

Huidige beleid omtrent het melden van cyberdreigingen en 
-misdrijven in NL 

Registratie van cybercrime delicten 

Op regionaal en landelijk niveau worden cyberdelicten 
dagelijks gemonitord en geregistreerd via ambtsberichten. 
Er is ook een netwerk van nationale en internationale 
wethandhavings-samenwerking via kanalen als Europol 
en Interpol. Deze informatie wordt daar waar nodig 24/7 
bijgewerkt. 

Analyse van de factoren voor het wel of niet melden van cyberincidenten door bedrijven
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Vertrouwen in wetshandhaving  
en competentie 

Intern organiseert de politie opleidingen en begeleiding voor 
andere politiediensten. Daarnaast beschikt elke regionale 
eenheid sinds 2020 over een cybercrimeteam van circa 20 fte. 

Anderzijds stelt een andere geïnterviewde dat de huidige 
aanpak op rijksniveau (in plaats van op operationeel 
politieniveau) onvoldoende is. Er is op rijksniveau geen 
cyberstrategie om de digitale competenties op het gebied van 
cyberdelicten buiten de overheid te verbeteren. 

Samenwerking met EUROPOL 

In een recent onderzoek naar cybercriminaliteit werkten de 
Nederlandse autoriteiten samen met Europol en Eurojust, 
evenals met collega's uit Duitsland, de Verenigde Staten, 
het Verenigd Koninkrijk, Canada, Italië, Bulgarije, Zweden en 
Zwitserland. Deze samenwerkingen lijken vooral ad hoc te zijn 
(Nationale Politie, 2021). 

Er vindt echter een meer structurele samenwerking plaats via 
de Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) van Europol, 
waarbij cyberfunctionarissen uit 10 EU-lidstaten, 7 niet-
EU-partnerlanden en het European Cybercrime Centre van 
Europol betrokken zijn (Europol, 2021). 

Samenwerking met andere lidstaten 

Ten eerste vindt de samenwerking plaats via Nederlandse 
vertegenwoordigers bij de relevante staten en organisaties. 
Ten tweede worden organisaties zoals EUROPOL en INTERPOL 
gebruikt als gestandaardiseerd communicatiemiddel met 
vertegenwoordigers van de relevante staten en organisaties. 
Ten tweede worden organisaties als EUROPOL en INTERPOL 
gebruikt als gestandaardiseerd communicatiemedium met 
andere lidstaten. Nederland heeft zeer sterke banden met 
Duitsland, het VK, de VS en Frankrijk op het gebied van 
cyberkwesties. Nederland onderhoudt met name sterke banden 
met andere landen met ontwikkelde opsporingscapaciteiten 
voor cybercriminaliteit, zoals Engeland, Duitsland en de VS 
(Van den Eeden et al., 2021).

Elk orgaan binnen de overheid onderhoudt een ander 
niveau van internationale samenwerking. Waar de politie 
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en de rijksoverheid nauwe banden onderhouden met 
andere staten en organisaties zoals EUROPOL, doen andere 
overheidsinstanties zoals de DTC dat slechts in beperkte 
mate. 

Samenwerking met de particuliere sector 

De overheid werkt intensief samen met private bedrijven 
en Private-Public Partnerships (PPS), waaronder de ISAC's, 
de Cybersecurity Council, de Dutch Electronic Crimes 
Task Force, de Anti-DDoS Coalition, het National Response 
Network, het Digital Trust Centre en The Hague Security 
Delta. 

De DTC vertrouwt op particuliere bedrijven om haar bood-
schap te versterken. Ook werd genoemd dat particuliere 
bedrijven niet alleen van de overheid, maar ook vooral van 
elkaar moeten leren. De overheid dient daarbij als facilitator 
op te treden. 

Daarnaast werken wethandhavingsinstanties ook samen 
met particuliere beveiligingsbedrijven. Zoals verwacht lost 
de particuliere sector over het algemeen problemen op 
die worden veroorzaakt door cybercriminaliteit, terwijl de 
wethandhavingsinstanties voor strafrechtelijke vervolging 
zorgen. Daarnaast bespreken wethandhandhavingsinstanties 
modus operandi en best practices met particuliere 
cyberbeveiligingsbedrijven om zo van elkaar te leren. 

Al met al is het Nederlandse cyberdomein relatief volwassen, 
met een geavanceerd en alomvattend algemeen beleids- en 
regelgevend kader en relevante instellingen met state-of-
the-art capaciteiten. De beleidsvoering kenmerkt zich door 
de betrokkenheid van meerdere publieke instellingen die 
via verschillende netwerken en coalities samenwerken met 
private partijen en de academische wereld. In de ogen van 
bedrijven kan de overvloed aan verschillende initiatieven 

Conclusies
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en betrokken organisaties worden gezien als een enigszins 
ambigue structuur met mandaten en verantwoordelijkheden 
die verspreid en soms overlappend zijn. Afhankelijk van de 
economische vitaliteit en sector of branche kunnen bedrijven 
verschillende aanspreekpunten hebben bij cyberaanvallen. Om 
mogelijke verwarring te voorkomen, zou één aanspreekpunt 
voor alle bedrijven nuttig kunnen zijn bij het stimuleren van 
het melden van cybercriminaliteit. 

Dit is echter niet de enige reden waarom bedrijven geen 
aangifte doen van cybercriminaliteit. Een andere belangrijke 
reden is het risico op reputatieschade als gevolg van slechte 
publiciteit na een cyberaanval. Hoewel de perceptie van dit 
risico breed wordt gedeeld door particuliere en beleidsactoren 
in het cyberbeveiligingsdomein, blijkt uit academisch 
onderzoek dat dergelijke schade slechts een imaginair gevolg 
is zonder echt causaal bewijs dat dit daadwerkelijk het geval 
is. Toch handelen bedrijven nog steeds vanuit het verwachte 
risico op schade. 

Een andere reden om geen aangifte te doen, is het beperkte 
vertrouwen dat bedrijven hebben in de cybercompetentie 
van de wethandhavingsinstanties en hun vermogen om de 
daders te pakken, vooral op lokaal niveau. Bedrijven maken 
een impliciete afweging tussen de waargenomen voordelen 
en kosten van rapportage. Hoewel de voordelen vaak beperkt 
zijn, zijn de kosten aanzienlijk in termen van tijd en moeite om 
cybercriminaliteit te melden, relevante (en mogelijk gevoelige) 
bedrijfsgegevens te overhandigen en, in het geval van digitaal 
forensisch onderzoek, hun activiteiten te onderbreken om 
politieagenten in staat te stellen hun systemen te analyseren. 

Als gevolg van het veelal niet melden geven de bestaande 
gegevens over cybercrime-meldingen geen nauwkeurig 
inzicht in het werkelijke aantal gevallen van cybercriminaliteit. 
Zo blijkt uit onderzoek dat slechts 7,2% van de ondervraagde 
mkb-bedrijven aangeeft bij de politie te hebben gemeld dat ze 
slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit. 

Uit literatuur en belanghebbenden is een aantal oplossingen 
gevonden om de rapportage te verbeteren. Deze zijn in de 
eerste plaats bedoeld om het vertrouwen van bedrijven 
in openbare instellingen te vergroten. De Nederlandse 
autoriteiten werken in tal van initiatieven en netwerken samen 
om het vertrouwen te vergroten en zijn daarin behoorlijk 
succesvol geweest. Daarnaast heeft de Nationale Politie haar 
lokale cybercompetenties versterkt door het organiseren van 
trainingen voor de lokale politiediensten en door een forse 
capaciteitsuitbreiding van het personeel van alle regionale 
cybercrime-eenheden in 2020. Een andere oplossing is om 
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een vlottere en meer centrale melding mogelijk te maken. 
Daartoe werkt de politie momenteel aan de ontwikkeling van 
een centraal online meldmechanisme voor cybercriminaliteit. 

Tot slot is er een toename van het gebruik van cyberverze-
keringen door particuliere bedrijven. Vooral grotere bedrijven 
laten zich verzekeren tegen schade veroorzaakt door cyber-
aanvallen. Over het algemeen eisen verzekeraars dat particu-
liere bedrijven aangifte doen bij de politie als voorwaarde voor 
uitkering. Ook dit stimuleert de rapportage van cybercrime 
door bedrijven.

Conclusies



26

Методология и предизвикателства ARISA 2: Оценка на риска от изолиране на заподозрени и обвиняеми: Ролята на медиите

Bibliografie

Boes, S., & Leukfeldt, E. R. (2017). Fighting cybercrime: A joint 
effort. In R. M. Clark & S. Hakim (Eds.), Cyber-physical security: 
Protecting critical infrastructure at the state and local level, pp. 
185–203, Springer. 

Brennenraedts, R., Bekkers, R., Kats, J., Hanswijk, M., Bakhyshov, 
R., Sahebali, W., & Jansen, R. (2020). Informatie-uitwisseling lan-
delijk dekkend stelsel cybersecurity, Eindrapport. Dialogic. https://
repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/2484/3097_
volledige_tekst_tc m28-470505.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Caselli, M., Hesselman, C., Gloger, R., Cutas, F., & Pasic, A. (2020). 
Deliverable D3.2: 2nd year report on Community Building and Sus-
tainability. Cyber security cоmpeteNCe fоr Research and Innova-
tion (CONCORDIA). https://www.concordia-h2020.eu/wp-con-
tent/uploads/2021/03/Deliverables_D3.2.pdf

CBS. (2021). Cybersecuritymonitor 2020. https://www.cbs.nl/-/
media/_pdf/2021/18/cybersecuritymonitor-2020.pdf 

Cyber Security Raad. (2021). Adviesrapport Integrale Aanpak Cy-
berweerbaarheid. https://www.cybersecurityraad.nl/binaries/
cybersecurityraad/documenten/adviezen/2021/ 04/06/csr-ad-
viesrapport-integrale-aanpak-cyberweerbaarheid/CSR+Advies-
rapport+%27Integrale+aanpak+cyberweerbaarheid%27.pdf

Dupont, B. (2019). Enhancing the effectiveness of cybercrime pre-
vention through policy monitoring. Journal of Crime and Justice, 
42(5), 500–515. 

ENISA. (2017). Public Private Partnerships (PPP) - Cooperative 
models. https://www.enisa.europa.eu/publications/public-pri-
vate-partnerships-ppp-cooperative-models/@@download/full-
Report 

Europol. (2021, December 14). Joint Cybercrime Action Taskforce 
(J-CAT). https://www.europol.europa.eu/operations-servic-
es-and-innovation/services-support/joint-cybercrime-ac-
tion-taskforce#:~:text=The%20Joint%20Cybercrime%20Ac-
tion%20Taskforce

Fraudehelpdesk. (n.d.). Fraude melden. Retrieved April 27, 2022, 
from https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude-melden/

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/2484/3097_volledige_tekst_tc m28-470505.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/2484/3097_volledige_tekst_tc m28-470505.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/2484/3097_volledige_tekst_tc m28-470505.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.concordia-h2020.eu/wp-content/uploads/2021/03/Deliverables_D3.2.pdf
https://www.concordia-h2020.eu/wp-content/uploads/2021/03/Deliverables_D3.2.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2021/18/cybersecuritymonitor-2020.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2021/18/cybersecuritymonitor-2020.pdf
https://www.cybersecurityraad.nl/binaries/cybersecurityraad/documenten/adviezen/2021/ 04/06/csr-adviesrapport-integrale-aanpak-cyberweerbaarheid/CSR+Adviesrapport+%27Integrale+aanpak+cyberweerbaarheid%27.pdf
https://www.cybersecurityraad.nl/binaries/cybersecurityraad/documenten/adviezen/2021/ 04/06/csr-adviesrapport-integrale-aanpak-cyberweerbaarheid/CSR+Adviesrapport+%27Integrale+aanpak+cyberweerbaarheid%27.pdf
https://www.cybersecurityraad.nl/binaries/cybersecurityraad/documenten/adviezen/2021/ 04/06/csr-adviesrapport-integrale-aanpak-cyberweerbaarheid/CSR+Adviesrapport+%27Integrale+aanpak+cyberweerbaarheid%27.pdf
https://www.cybersecurityraad.nl/binaries/cybersecurityraad/documenten/adviezen/2021/ 04/06/csr-adviesrapport-integrale-aanpak-cyberweerbaarheid/CSR+Adviesrapport+%27Integrale+aanpak+cyberweerbaarheid%27.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/public-private-partnerships-ppp-cooperative-models/@@download/fullReport
https://www.enisa.europa.eu/publications/public-private-partnerships-ppp-cooperative-models/@@download/fullReport
https://www.enisa.europa.eu/publications/public-private-partnerships-ppp-cooperative-models/@@download/fullReport
https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/services-support/joint-cybercrime-action-taskforce#:~:text=The%20Joint%20Cybercrime%20Action%20Taskforce
https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/services-support/joint-cybercrime-action-taskforce#:~:text=The%20Joint%20Cybercrime%20Action%20Taskforce
https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/services-support/joint-cybercrime-action-taskforce#:~:text=The%20Joint%20Cybercrime%20Action%20Taskforce
https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/services-support/joint-cybercrime-action-taskforce#:~:text=The%20Joint%20Cybercrime%20Action%20Taskforce
https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude-melden/


27

Haas, A. (2021). Cybercrime and Cybersecurity in the Dutch Retail 
Sector: A Nationwide Analysis [Master’s Thesis, University of 
Twente]. Twente: University of Twente Theses. http://essay.ut-
wente.nl/87821/1/Haas_MA_BMS.pdf  

Implementatie van het NIS directive in Nederland. (n.d.). European 
Commission. Retrieved April 27, 2022, from https://digital-strate-
gy.ec.europa.eu/en/policies/nis-directive-netherlands

Kertysova, K., Frinking, E., van den Dool, K., Maričić, A., & Bhat-
tacharyya, K. (2018). Cybersecurity: ensuring awareness and resil-
ience of the private sector across Europe in face of mounting cyber 
risks. European Economic and Social Committee. https://www.
eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-01-18-515-en-n.pdf  

KVK. (2020, February 9). Dit moet je weten over cybercrime. 
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/veiligzakendoen/
cybersecurity/dit-moet-je-weten-over-cybercrime/#:~:tex-
t=Een%20van%20de%20meest%20voorkomende

Le Toquin, J.C. (2014). Good practice study. Cybercrime reporting 
mechanisms. GLACY Project. https://rm.coe.int/168030287c

Leukfeldt, E. R., van ’t Hoff-de Goede, M. S., van der Kleij, R., 
& van de Weijer, S. G. A. (2021). The Online Behaviour and Vic-
timization Study: The Development of an Experimental Research 
Instrument for Measuring and Explaining Online Behaviour and 
Cybercrime Victimization. Cybercrime in Context, 21–41. https://
doi.org/10.1007/978-3-030-60527-8_3

Mayland, M. T. (2019). A qualitative exploration of the challenges 
the Danish police face in dealing with cybercrime [Master's The-
sis, University of Malmö]. Malmö: University of Malmö. http://
ls00012.mah.se/bitstream/handle/2043/29136/Magnus%20
Mayland.pdf?sequence= 1&isAllowed=y  

Meld Misdaad Anoniem. (n.d.). Anonimiteit. Retrieved April 27, 
2022, from https://www.meldmisdaadanoniem.nl/hoe_werk-
t_m/anonimiteit/ 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. (2021, September 
13). Digital Trust Center start met actief informeren bedrijven over 
digitale dreigingen. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu-
ws/2021/09/13/digital-trust-center-start-met-actief-informer-
en-bedrijven-over-digitale-dreigingen

http://essay.utwente.nl/87821/1/Haas_MA_BMS.pdf
http://essay.utwente.nl/87821/1/Haas_MA_BMS.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/nis-directive-netherlands
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/nis-directive-netherlands
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-01-18-515-en-n.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-01-18-515-en-n.pdf
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/veiligzakendoen/cybersecurity/dit-moet-je-weten-over-cybercrime/#:~:text=Een%20van%20de%20meest%20voorkomende
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/veiligzakendoen/cybersecurity/dit-moet-je-weten-over-cybercrime/#:~:text=Een%20van%20de%20meest%20voorkomende
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/veiligzakendoen/cybersecurity/dit-moet-je-weten-over-cybercrime/#:~:text=Een%20van%20de%20meest%20voorkomende
https://rm.coe.int/168030287c
https://doi.org/10.1007/978-3-030-60527-8_3
https://doi.org/10.1007/978-3-030-60527-8_3
http://ls00012.mah.se/bitstream/handle/2043/29136/Magnus%20Mayland.pdf?sequence= 1&isAllowed=y
http://ls00012.mah.se/bitstream/handle/2043/29136/Magnus%20Mayland.pdf?sequence= 1&isAllowed=y
http://ls00012.mah.se/bitstream/handle/2043/29136/Magnus%20Mayland.pdf?sequence= 1&isAllowed=y
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/hoe_werkt_m/anonimiteit/
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/hoe_werkt_m/anonimiteit/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/13/digital-trust-center-start-met-actief-informeren-bedrijven-over-digitale-dreigingen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/13/digital-trust-center-start-met-actief-informeren-bedrijven-over-digitale-dreigingen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/13/digital-trust-center-start-met-actief-informeren-bedrijven-over-digitale-dreigingen


28

National Coordinator for Security and Counterterrorism 
(NCTV), and National Cyber Security Centre. (2021). Cyber 
Security Assessment Netherlands (CSAN) 2021. Ministry of Jus-
tice and Security. https://english.nctv.nl/documents/publica-
tions/2021/08/05/cyber-security-assessment-netherlands-2021  

Nationale Politie. (2021, June 30). Klap voor communicatie crim-
inelen: DoubleVPN uit de lucht. https://www.politie.nl/nieu-
ws/2021/juni/30/klap-voor-communicatie-criminelen-dou-
blevpn-uit-de-lucht.html

NCSC. (2018a). Starting an ISAC: Sectoral collaboration, Guide. 
https://english.ncsc.nl/binaries/ncsc-en/documenten/publica-
tions/2019/juli/02/ncsc-guide-isac/ncsc_guide_isac.pdf

NCSC. (2018b). National Cyber Security Agenda. A cyber secure 
Netherlands. https://english.ncsc.nl/binaries/ncsc-en/doc-
umenten/publications/2019/juni/01/national-cyber-securi-
ty-agenda/National-Cyber-Security-Agenda.pdf

NCTV. (n.d.). CSIRT’s. Retrieved April 27, 2022, from https://
www.nctv.nl/onderwerpen/wet-beveiliging-netwerk--en-infor-
matiesystemen/wie-doet-wat/csirts

PwC. (n.d.). Wet beveiliging netwerk- en informatiesyste-
men (Wbni). Retrieved April 27, 2022, from https://www.pwc.
nl/nl/themas/digital/cybersecurity-privacy/wet-beveilig-
ing-netwerk--en-informatiesystemen.html

Raad van Europa. (2021). Spain. Cybercrime legislation. Domestic 
equivalent to the provisions of the Budapest Convention. https://
rm.coe.int/octocom-legal-profile-spainmjus-def/16809e5df7

Rijksoverheid. (n.d.). Waar kan ik cybercrime melden? Retrieved 
April 27, 2022, from https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
cybercrime-en-cybersecurity/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-
cybercrime-melden

Silfversten, E., Jordan, V., Martin, K., Dascalu, D., & Frisk-
in, E. (2020). Cybersecurity A State-of-the-art Review: Phase 2, 
Final report. WODC. https://repository.wodc.nl/bitstream/
handle/20.500.12832/3016/3051-cybersecurity-a-state-of-the-
art-review-full-text.pdf?sequence=13&isAllowed=y

Timelex. (2019). Overview of existing Cybersecurity Public author-
ities and entities, Public-Private Partnerships and Private initia-
tives in the European Member States. Cyber Security for Europe 
(CYBERSEC4EUROPE). https://www.timelex.eu/sites/default/
files/pdf/CyberSec4Europe_Overview%20Cybersecuri ty%20
entities.pdf

https://english.nctv.nl/documents/publications/2021/08/05/cyber-security-assessment-netherlands-2021  
https://english.nctv.nl/documents/publications/2021/08/05/cyber-security-assessment-netherlands-2021  
https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/30/klap-voor-communicatie-criminelen-doublevpn-uit-de-lucht.html
https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/30/klap-voor-communicatie-criminelen-doublevpn-uit-de-lucht.html
https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/30/klap-voor-communicatie-criminelen-doublevpn-uit-de-lucht.html
https://english.ncsc.nl/binaries/ncsc-en/documenten/publications/2019/juli/02/ncsc-guide-isac/ncsc_guide_isac.pdf
https://english.ncsc.nl/binaries/ncsc-en/documenten/publications/2019/juli/02/ncsc-guide-isac/ncsc_guide_isac.pdf
https://english.ncsc.nl/binaries/ncsc-en/documenten/publications/2019/juni/01/national-cyber-security-agenda/National-Cyber-Security-Agenda.pdf
https://english.ncsc.nl/binaries/ncsc-en/documenten/publications/2019/juni/01/national-cyber-security-agenda/National-Cyber-Security-Agenda.pdf
https://english.ncsc.nl/binaries/ncsc-en/documenten/publications/2019/juni/01/national-cyber-security-agenda/National-Cyber-Security-Agenda.pdf
https://www.nctv.nl/onderwerpen/wet-beveiliging-netwerk--en-informatiesystemen/wie-doet-wat/csirts
https://www.nctv.nl/onderwerpen/wet-beveiliging-netwerk--en-informatiesystemen/wie-doet-wat/csirts
https://www.nctv.nl/onderwerpen/wet-beveiliging-netwerk--en-informatiesystemen/wie-doet-wat/csirts
https://www.pwc.nl/nl/themas/digital/cybersecurity-privacy/wet-beveiliging-netwerk--en-informatiesystemen.html
https://www.pwc.nl/nl/themas/digital/cybersecurity-privacy/wet-beveiliging-netwerk--en-informatiesystemen.html
https://www.pwc.nl/nl/themas/digital/cybersecurity-privacy/wet-beveiliging-netwerk--en-informatiesystemen.html
https://rm.coe.int/octocom-legal-profile-spainmjus-def/16809e5df7
https://rm.coe.int/octocom-legal-profile-spainmjus-def/16809e5df7
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cybercrime-en-cybersecurity/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-cybercrime-melden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cybercrime-en-cybersecurity/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-cybercrime-melden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cybercrime-en-cybersecurity/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-cybercrime-melden
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3016/3051-cybersecurity-a-state-of-the-art-review-full-text.pdf?sequence=13&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3016/3051-cybersecurity-a-state-of-the-art-review-full-text.pdf?sequence=13&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3016/3051-cybersecurity-a-state-of-the-art-review-full-text.pdf?sequence=13&isAllowed=y
https://www.timelex.eu/sites/default/files/pdf/CyberSec4Europe_Overview%20Cybersecuri ty%20entities.pdf
https://www.timelex.eu/sites/default/files/pdf/CyberSec4Europe_Overview%20Cybersecuri ty%20entities.pdf
https://www.timelex.eu/sites/default/files/pdf/CyberSec4Europe_Overview%20Cybersecuri ty%20entities.pdf


29

Van den Eeden, C. A. J., van Berkel, J. J., Lankhaar, C. C., & De 
Poot, C. J. (2021). Opsporen, vervolgen en tegenhouden van cy-
bercriminaliteit. WODC. https://repository.wodc.nl/bitstream/
handle/20.500.12832/3114/Cahier-2021-23-volledige-tekst.pd-
f?sequence=1&isAllowed=y

Veenstra, S., Zuurveen, R., & Stol, W. P. (2015). Cybercrime onder 
bedrijven. Een onderzoek naar slachtofferschap van cybercrime 
onder het Midden-en Kleinbedrijf en Zelfstandigen zonder Per-
soneel in Nederland. Lectoraat Cybersafety: Leeuwarden.

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. (2018). https://
wetten.overheid.nl/BWBR0041515/2021-08-01

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3114/Cahier-2021-23-volledige-tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3114/Cahier-2021-23-volledige-tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3114/Cahier-2021-23-volledige-tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041515/2021-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041515/2021-08-01


30

Country Organisation Function Name of the 
interviewee (s)

Interviewed by 
Ecorys staff 

member

Date of 
interview 

(CET)

European Commission/International Organisation 

The  
Netherlands

Digital Trust Centre Cyber Securi-
ty Advisor 

Jeroen  
Kasbergen

Roel Peeters, 
Tyren Koning

28  
February 
2022

The  
Netherlands

TU Delft Assistant  
Professor

Rolf van  
Wegberg

Roel Peeters, 
Tyren Koning

17  
February  
2022

The  
Netherlands

Erasmus University 
Rdam

Director of 
the Centre of 
the Law and 
Economics of 
Cyber Secu-
rity 

Bernold  
Nieuwesteeg

Roel Peeters, 
Tyren Koning

15  
February  
2022

The  
Netherlands

Team High Tech 
Crime, Police

Senior  
Cybercrime 
Specialist

Anonymous Roel Peeters, 
Tyren Koning

08  
March 
2022

The  
Netherlands

National Cyber 
Security Centre 
& University of 
Twente

Senior Re-
searcher & 
Associate 
Professor of 
Cyber Secu-
rity Incident 
Response in 
the Design 
and Analysis 
of Communi-
cation Sys-
tems (DACS) 

Jeroen van der 
Ham

Roel Peeters, 
Tyren Koning

31  
March  
2022

The  
Netherlands

National Police Executive 
of the digi-
talisation & 
cybercrime 
program

Anonymous Roel Peeters, 
Tyren Koning

01  
April  
2022

Annex A – Overzicht van de geïnterviewde stakeholders 

Source: Ecorys, 2022. 
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