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513Afl. 7 - september 2020EditorialM.S. Groenhuijsen1

Ransomware. Een harde noot om te kraken2

DD 2020/37

1. Niet zelden wordt de samenleving gedurende een zekere tijd in het bijzonder ge-
troubleerd door een bepaalde manifestatie van criminaliteit. En heel soms verdwijnt de 
specifieke aandacht voor zo’n delictsvorm vervolgens na verloop van enige jaren, of neemt 
die aandacht een andere vorm aan. Enkele bekende voorbeelden van dit verschijnsel zijn 
gemakkelijk te vinden.3 Zo kan worden gewezen op het verschijnsel van de klassieke bank-
overvallen. Wie herinnert zich niet de meesterkraker Age M., die met zijn thermische lans 
opzienbarende geldbedragen buit maakte door zwaar beveiligde kluizen binnen te drin-
gen? En ook de meer ‘gewone’ overvallen, waarbij gemaskerde mannen de bankbedienden 
gewapenderhand sommeerden om de kas over te dragen, waren aan de orde van de dag. Uit 
veiligheidsoverwegingen kreeg het personeel zelfs instructies om altijd mee te werken en 
zich niet heldhaftig te verzetten. Tegenwoordig niets meer van dat al. Criminelen hebben 
in fysiek opzicht niets meer bij de banken te zoeken. Een heel ander voorbeeld betreft het 
verkeer. In het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw hadden we jaarlijks zo rond de 
3.000 doden te betreuren in het wegverkeer. Het is onomstreden dat het leeuwendeel daar-
van het gevolg was van handelingen die onder het strafrecht vielen (rijden onder invloed, 
snelheidsovertredingen, voorrangsfouten, dood door schuld, etc.). In de daarop volgende 
decennia is het aantal verkeersdoden spectaculair afgenomen. In het huidige tijdsgewricht 
maakten we ons – overigens terecht – zorgen om een overzienbare stijging van 613 fatale 
slachtoffers in 2017 naar 678 in 2018. Dit aantal liep in 2019 weer terug naar 661.4 Ook 
internationaal zijn er goede voorbeelden te noemen. Opvallend is de piraterij rond Soma-
lië, die nog maar enkele jaren geleden schrikbarende vormen aannam, maar nu vrijwel 
verdwenen lijkt te zijn. De constante en gemakkelijke inkomstenstroom voor de piraten is 
sterk gereduceerd. En als laatste – wellicht voor mijn onderwerp van vandaag meest spre-
kende – voorbeeld noem ik de kapingen van vliegtuigen in het laatste kwart van de vorige 
eeuw. Een echte plaag, waardoor veel landen ernstig werden getroffen. Vandaag de dag zijn 
vliegtuigkapingen, zeker na de overweldigende gebeurtenissen van 9/11 in 2001, vrijwel 
verdwenen uit het criminaliteitsbeeld van de internationale luchtvaart. 
De eerste vraag is op welke wijze de enorme reductie van de genoemde delicten heeft 
kunnen plaatshebben? Hoe is dat gelukt? En welke rol heeft het strafrecht hierin gespeeld? 
Het staat vast dat in alle genoemde gevallen de zorgwekkende stroom van misdrijven niet 
uitsluitend volgens het model van het klassieke strafrecht werd ingedamd. Dus niet door 
het dreigen met – en opleggen van – zware straffen waardoor potentiële daders zijn af-
geschrikt. Bij de bankovervallen is het evident dat de belangrijkste factor is gelegen in de 
omstandigheid dat er tegenwoordig nog nauwelijks baar geld in de gebouwen aanwezig 
is – voor zover er überhaupt nog gebouwelijke bankfilialen bestaan. Het fenomeen heeft 
zich gedeeltelijk verplaatst naar plofkraken van geldautomaten, maar ook op dat punt lijkt 
het een kwestie van tijd voordat de technische vormgeving van ATM’s deze modus operandi 

1 Hoogleraar straf(proces)recht en victimologie aan Tilburg University.
2 Citeerwijze: M.S. Groenhuijsen, ‘Ransomware. Een harde noot om te kraken’, DD 2020/37.
3 Ik laat de meer politiek beladen ‘delicten’ zoals euthanasie en hulp bij zelfdoding hier nadrukkelijk onbespro-

ken.
4 ‘Meer twintigers en dertigers omgekomen in verkeer in 2019’, cbs.nl, 15 april 2020. Het laagterecord dateert uit 

2013 en 2014 en staat op 570.
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niet langer de moeite waard maakt.5 In het verkeer lag het net iets anders. Hier valt aller-
eerst op dat sinds vijftig jaar geleden de intensiteit van het vervoer, dus het aantal auto’s, is 
verveelvoudigd. En toch die imposante daling van dodelijke slachtoffers. Hiervoor zijn vele 
redenen. De infrastructuur is door wegbeheerders veiliger gemaakt, er zijn betere snel-
heidslimieten gekomen, de auto’s zelf zijn veel beschermender geworden (airbags, kreukel-
zones), maar hier heeft ook het strafrecht een duidelijke rol gespeeld, onder andere door 
de aanscherping van het verbod van rijden onder invloed in 1974. In combinatie met een 
strakker handhavingsbeleid heeft dit geleid tot een andere mentaliteit bij de gemiddelde 
chauffeur (denk ook aan het fenomeen van de BOB). En op dit punt is het debat rond de rol 
van het strafrecht in het terugdringen van ongewenst gedrag allerminst verstomd. Maar de 
aandacht heeft wel een andere vorm aangenomen: de laatste jaren is met name de vraag 
urgenter geworden of er in geval van ernstige verkeersfeiten wel adequaat wordt gestraft. 
Zie bijvoorbeeld de levendige discussies rond ‘roekeloosheid’ bij culpoze verkeersdelicten, 
die nog onlangs hebben geleid tot invoering van het nieuwe artikel 5a WVW.6 De pirate-
rij is bij mijn weten vrijwel geheel met niet-strafrechtelijke middelen teruggedrongen. De 
marine is de koopvaardij beter gaan begeleiden en reders hebben zelfstandig maatregelen 
genomen om de risico’s te verkleinen. Wat betreft de vliegtuigkapingen is er iets bijzonders 
te signaleren. Ten eerste wordt veelal aangenomen dat hier wereldwijd een soort pact ge-
sloten is om nooit in te gaan op eisen van vliegtuigkapers. De Israëlische maatschappij El Al 
heeft hierin een voortrekkersrol gespeeld, die door velen is overgenomen en waardoor de 
incentive voor met name politiek geïnspireerde kapingen grotendeels teniet werd gedaan. 
Ten tweede zijn de veiligheidsmaatregelen vooral na de aanslagen van 9/11 (kapingen als 
wapen!) tot ongekende niveaus aangescherpt. Hierbij moet worden aangetekend dat veel 
van de getroffen beleidsmaatregelen met strafrechtelijke middelen kracht zijn bijgezet.
Deze inleidende woorden vormen de context van het eigenlijke onderwerp van mijn be-
schouwing. Ransomware is een verschijnsel, een misdaad, waardoor grote maatschappe-
lijke schade kan ontstaan. Momenteel vormt het voor veel mensen en instituties een seri-
euze bedreiging voor het dagelijks bestaan.7 Het meest indringende en recente voorbeeld 
hiervan is de situatie rond Kerstmis 2019 bij Maastricht University. Daar werden door mid-
del van ransomware zo ongeveer alle vitale computersystemen platgelegd en werd door 
de daders een soort losgeld geëist om de zaak weer in orde te brengen. De universiteit 
betaalde en de kwestie werd opgelost. Zonder op de specifieke details van deze casus in 
te gaan – want die ken ik onvoldoende – geeft de gang van zaken aanleiding tot een aan-
tal vragen. Enkele daarvan zal ik in de onderstaande aantekeningen bespreken. Met name 
komt kort aan de orde: a. Hoe gaat ransomware in z’n werk?; b. Wat kan er in redelijkheid 
worden gedaan om te voorkomen dat er slachtoffers vallen?; en c. Valt er in algemene zin 
iets te zeggen over het al dan niet betalen van geld aan de daders om de gevolgen van het 
delict te beperken? Uiteraard gaat het bij alle genoemde vragen vooral om de strafrechte-
lijke invalshoek.

5 Natuurlijk zijn er andere ‘verplaatsingseffecten’ (overvallen op tankstations, snackbars, etc.), waar nu gerichte 
aandacht naar moet uitgaan.

6 In werking getreden per 1 januari 2020. Vgl. ook artikel 175 lid 2 WVW.
7 In 2017 werden in de media over de hele wereld veel gevallen gemeld. In een aantal landen werden in zieken-

huizen operatiekamers lamgelegd, farmaceutische bedrijven moesten stoppen met de productie van medicij-
nen, en containerschepen van Maersk konden niet meer varen. Een algemeen commentaar was dat een gevoel 
van machteloosheid bij de getroffenen overheerste. Als je huis in brand wordt gestoken, bel je de brandweer. 
Maar in dit type van (internationale) cyberrampen is er geen enkele generieke hulpdienst die effectief kan 
worden benaderd.
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2. Wat is ransomware en hoe wordt daarmee door kwaadwillende daders gewerkt? 
Wikipedia geeft de volgende omschrijving:8

“Ransomware of gijzelsoftware is een chantagemiddel op internet. (…) Ransomware is malware 

die een computer en/of gegevens die erop staan blokkeert en vervolgens van de gebruiker geld 

vraagt om de computer weer te 'bevrijden' middels een tegen betaling verstrekte code. Betalen 

blijkt echter niet (altijd) tot ontsluiting van de besmet geraakte computer te leiden, zo waarschuwt 

de Nederlandse overheid. En zelfs wanneer na betaling de code succesvol wordt gebruikt blijft de 

software op de computer staan en kan deze enkele maanden later opnieuw het systeem blokkeren 

en om nog meer geld vragen.”

De toepassing kan – uiteraard versimpeld weergegeven – worden omschreven aan de hand 
van het aanvalsschema zoals in kaart gebracht door Mitre.9 Dit bestaat uit twaalf stappen, 
die in de praktijk overigens vaak worden gecombineerd of herhaald. Eerst moet toegang 
worden verworven tot het doelnetwerk. Dat gebeurt doorgaans door middel van ‘phishing’ 
(een nepmail met bijlage) of met een kwaadaardige code in websites of webadvertenties. 
De uitvoering vindt uiteraard heimelijk plaats. De aanvaller zal de dan verworven positie 
proberen te behouden door aanpassingen te doen in (opstart)procedures, gebruikersac-
counts of het Windowsregister.10 Vervolgens wordt gepoogd hogere rechten te verkrijgen 
dan die van de gewone gebruiker. De hacker aast op beheerdersrechten op de besmette 
machine. Een andere stap is om antivirussystemen om de tuin te leiden of helemaal uit te 
schakelen. Vervolgstappen binnen dit proces zijn het stelen van inloggegevens en het inten-
sief verkennen van de structuur, de inrichting, van het netwerk. Met behulp van ‘laterale 
bewegingen’ zoekt de hacker naar een andere computer met hogere rechten, niet zelden 
via ‘spearfishing’ – een nepmail verzonden vanaf de computer van een vertrouwde collega. 
Dan worden data verzameld (veelal verpakt in kleinere bestanden door middel van com-
pressie) en het back-up-beleid in beeld gebracht. Om controle te houden over het netwerk 
moet de hacker op afstand (en uiteraard onopvallend) commando’s versturen (= beheer op 
afstand). Ten slotte worden processen in het gepenetreerde netwerk afgesloten, zodat alle 
bestanden kunnen worden versleuteld. In elke map blijft een leesbaar document achter met 
het verzoek om losgeld te betalen.11

Volgens deskundigen zijn aard en omvang van de toepassing van ransomware de laatste 
tijd nogal veranderd.12 Het wordt beschouwd als een toenemend gevaar voor individuen, 
voor bedrijven en organisaties.13 Het werkterrein van cybercriminelen worden steeds meer 
verlegd van particulieren naar de meest waardevolle organisaties, zoals gezondheidsinsti-
tuten, gasbedrijven en elektriciteitscentrales. De bedreiging wordt verder vergroot doordat 
dit instrument “een crimineel ecosysteem is geworden waarbij bendes zich specialiseren in 

8 Geraadpleegd op 13 juli 2020.
9 Zie https://attack.mitre.org/tactics/TA0040/. Geraadpleegd op 13 juli 2020. Bekend is ook de ‘Lockeed Martin 

Cyber Kill Chain’, waarin zeven stappen worden onderscheiden: 1. Reconnaisance; 2. Weaponization; 3. Deli-
very; 4. Exploitation; 5. Execution; 6. Command & Control; 7. Action on Objectives.

10 Een ‘bootkit’ kan de computer om de tuin leiden vanaf de allereerste start van de harde schijf. 
Zie: https://encyclopedia.kaspersky.com/glossary/bootkit/.

11 Vermeldenswaard is nog dat de ‘median time dwell’ (dat is het aantal dagen dat de aanvaller aanwezig is in 
het netwerk van het slachtoffer voordat hij wordt gedetecteerd) in 2019 lag op 54 dagen. Zie Fire Eye Mandiant 
Services, M-Trends 2020.

12 Zie M. Humayun, N. Jhanjhi, A. Alsayat et al., 'Internet of Things and Ransomware: Evolution, Mitigation and 
Prevention', Egyptian Informatics Journal 2020; A. Mohammad, 'Ransomware Evolution, Growth and Recom-
mendation for Detection’, Modern Applied Science 2020, 14 (3), p. 68-74.

13 G. J. Rohmensen, ‘Ransomware is toenemend gevaar voor bedrijven en organisaties’, Trouw 3 januari 2020.
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een fase van een ransomware-aanval”. “Sommige groepen hebben zelfs een klantenservice 
in het Nederlands, die je kunt bellen als het niet lukt met de betaling”. Kortom: ransom-
ware is een nieuw businessmodel van criminelen.14

Het is uiteraard moeilijk precies te zeggen hoe vaak ransomware wordt toegepast.15 Toch 
zijn er dit jaar cijfers beschikbaar gekomen uit een groot vergelijkend onderzoek onder 
5.000 IT managers in 26 landen.16 Daaruit blijkt dat in de afgelopen 12 maanden wereld-
wijd niet minder dan 51% van de organisaties (respondenten) een ransomware-aanval heeft 
meegemaakt.17 Nederland scoort met 55% iets boven het gemiddelde. Het percentage is 
ten opzichte van 2017 (54%) iets afgenomen, maar de schade per incident is zeer sterk ge-
stegen.18 Het zwaarst getroffen bedrijf in het onderzoek was in een jaar tijd zelfs 45 mil-
joen euro kwijt aan gijzelsoftware.19 De sector media, ontspanning en entertainment is het 
vaakst doelwit geweest (60%); de publieke sector het minst (45%). Wellicht hangt dit samen 
met het feit dat in veel landen overheidsinstanties verplicht zijn om melding te maken van 
dit type aanvallen, terwijl er voor het private bedrijfsleven geen soortgelijke verplichting 
bestaat. Als het gaat om concrete schade die door dit type incidenten teweeg wordt ge-
bracht, is het natuurlijk ook van belang wie die schade uiteindelijk draagt. In dat verband 
kan worden gewezen op de omstandigheid dat in de eerder genoemde 26 onderzochte lan-
den gemiddeld 84% van de bedrijven een verzekering had tegen inbreuken op computervei-
ligheid. Aantekening verdient evenwel dat slechts 64% ook de schade dekt die voortvloeit 
uit een aanval met ransomware.20

Ten slotte. Vergelijkenderwijs betalen Nederlandse bedrijven vaker losgeld dan in andere 
landen het geval is (16% versus 6%). Anderzijds hebben onze bedrijven procentueel min-
der medewerkers met kennis van cyberveiligheid in huis dan gemiddeld in het buitenland. 
En alle deskundigen stellen dat het Corona-virus veel bedrijven extra kwetsbaar heeft ge-
maakt. Dat ligt ook voor de hand. Alleen al het thuiswerken op eigen apparatuur is aan-
toonbaar minder veilig dan de oude ‘normale’ situatie op de vaste werkplek.

3. Wat kan een potentieel doelwit doen om zichzelf tegen zo’n cyberaanval te bescher-
men? Over deze voor de hand liggende vraag is uiteraard al heel wat gezegd en geschreven. 
Sommige experts beginnen met algemene aanbevelingen in de trant van: “Bedrijven moe-
ten hun IT-huishouding op orde hebben” of “zorgen dat ze de basis beter op orde hebben”.21 

14 Citaten ontleend aan '’Ransomware is nu een businessmodel van criminelen'’, NOS 6 februari 2020, met speci-
fiekere bronvermeldingen.

15 R. Richardson & M. North, 'Ransomware: Evolution, mitigation and prevention’, International Management Re-
view 2017, 13 (1), p. 10-21.

16 Sophos, The State of Ransomware 2020. Geraadpleegd van https://www.sophos.com/en-us/medialibrary/
gated-assets/white-papers/sophos-the-state-of-ransomware-2020-wp.pdf.

17 Meer in het algemeen vond ik nog het cijfer dat in 2016 80% van de Europese bedrijven te maken heeft ge-
had met een cybersecurity incident. Zie: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614643/
EPRS_BRI(2017)614643_EN.pdf, p. 2. Overigens moeten deze cijfers behoedzaam worden geïnterpreteerd: er 
wordt niet altijd voldoende duidelijk onderscheid gemaakt tussen een cyberincident (‘poging’) en een succes-
volle aanval.

18 Zie S. van Gils, ‘Onderzoek: minder cyberaanvallen, maar zes keer zoveel schade’, FD 22 juni 2020.
19 Het gemiddelde bedrag voor ‘remediation costs’ ligt op USD 761.106. Zie omtrent pogingen om de schade te 

beperken onder andere H. Alshaikh, N. Ramadan & H. Hefny, ‘Ransomware Prevention and Mitigation Techni-
ques’, International Journal of Computer Applications 2020, 177 (40), p. 31-39.

20 Sophos, The State of Ransomware 2020. Met dien verstande dat de meeste polissen wel de ‘incident response’ en 
herstelkosten dekken na een incident, maar niet de eventuele betaling van losgeld.

21 Cyberdirecteur van Deloitte Inge Bryan (N. Klaassen, ‘Losgeld betalen aan cybercriminelen? Experts weten: 
soms is er amper keus’, AD 4 januari 2020), resp. Frank Groenewegen, cybersecurity-expert van beveiligings-
bedrijf Fox-IT (G. J. Rohmensen, ‘Ransomware is toenemend gevaar voor bedrijven en organisaties’, Trouw 3 ja-
nuari 2020).
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Dat helpt nog niet echt in concrete gevallen. In het cybersymposium dat door Maastricht 
University na hun rampzalige ervaringen werd georganiseerd omtrent ‘Lessons learnt’, 
kwamen wel drie duidelijke en hanteerbare lijnen naar voren.22 Ten eerste het streven naar 
een betere ‘awareness’ (bewustwording) bij het personeel en in de afhandeling van meldin-
gen van phishing mails.23 Ten tweede een reeks van technische maatregelen. Een belangrijk 
voorbeeld hiervan is het voortdurend accuraat updaten van alle software.24 Als derde het 
systematisch maken van dubbele back-ups, zowel offline (usb-sticks) als online (op de 
Cloud). En als vierde het compartimenteren van data.
Uit andere bronnen volgen veel aanbevelingen die variaties bieden op, en uitwerkingen 
vormen van, deze gezichtspunten. Er zijn allerlei lijstjes opgesteld met aandachtspunten 
waaraan men zich dient te houden. Het ‘No More Ransom Project’ noemt er zes.25 Als eerste 
natuurlijk: “Back-up! Back-up! Back-up!”. De hoofdletters en uitroeptekens beogen het ge-
wicht van deze factor in te scherpen. Herstel wordt het best gerealiseerd als er een back-up 
in een clouddienst is opgeslagen én er een fysieke externe back-up bestaat (verwisselbare 
schijf, extra laptop, usb-stick, etc.). Daarna wordt ‘heuristische analyse’ genoemd. Daarmee 
wordt gedoeld op goede virusscanners die malware in een vroeg stadium herkennen.26 Als 
derde de aansporing om alle software up-to-date te houden, ook al vergt dat relatief veel 
inspanning. Ten vierde de ontnuchterende richtlijn: vertrouw letterlijk niemand. Kwaad-
aardige links kunnen immers ook worden verstuurd vanaf de accounts van vrienden op 
sociale media, collega’s of een online gaming partner. Vervolgens een nogal technische 
norm: zet de ‘extensies voor bekende bestandstypen verbergen’ optie in de mapopties van 
Windows Explorer uit. En blijf in beginsel helemaal weg van bestanden met de extensie 
‘.exe’, ‘.vbs’, en ‘.scr’. Ten slotte weer een nogal vanzelfsprekende standaard: als je een on-
betrouwbaar of onbekend proces tegenkomt op je computer, verbreek dan onmiddellijk de 
verbinding met internet of andere netwerkconnecties (zoals thuisnetwerken via Wi-Fi). Als 
je het zo leest, lijkt het geen hogere wiskunde. De aanbevelingen zijn zelfs voor relatieve 
leken in de IT-omgeving in hun kern behoorlijk goed te volgen.
Minister Grapperhaus wijst er in antwoord op Kamervragen nog op dat er geen algemene 
verplichting bestaat tot het maken van back-ups.27 Hetzelfde punt is aan de orde in de vraag 
die werd opgeworpen door Inge Brian:28 “We hebben wel verplichte controles van de boek-
houding, waarom gebeurt dat ook niet voor de netwerken en computersystemen?”
De overige aanbevelingen die ik heb gevonden, vormen in feite allemaal variaties op de 
reeds genoemde thema’s. In een document van het gezaghebbende National Cyber Security
Centre29 worden particulieren gemaand de meest actuele software en antivirusprogram ma’s 

22 ‘Reactie Universiteit Maastricht op rapport FOX-IT’, maastrichtuniversity.nl, 5 februari 2020, p. 3-4. De richtlij-
nen volgen uit het na de aanval door Fox-IT opgemaakte rapport, aangevuld met eigen inzichten.

23 Het bleek dat 20% van de werknemers onbekende e-mails gewoon opent. Zie omtrent de betekenis van de 
‘attitude-factor’: Z. Nyikes & E. Sz cs, 'Prevention of Ransomware Attacks by Increasing Security Awareness', 
Műszaki Tudományos Közlemények 2019, 11, p. 149-152: “There is a strong relationship between groups of users who 
don’t use anti-virus and those who don’t back-up their data. (…) In case of users who lack knowledge in informatics 
there is an increase in the number of virus attacks.”

24 Dit lijkt simpel, maar is in de praktijk helemaal niet eenvoudig. Maastricht University meldde bijvoorbeeld per 
jaar 100.000 updates binnen te krijgen, die verwerkt moeten worden op 1647 servers en 7307 werkstations.

25 ‘Preventie Advies’, nomoreransom.org.
26 Frank Groenewegen, op.cit.: “Meer doen aan detectie. Als je tijdig detecteert dat hackers met een aanval bezig 

zijn, kun je ze eruit schoppen”. Zie ook R. Brewer, ‘Ransomware attacks: detection, prevention and cure’, Net-
work Security 2016, 9, p. 5-9.

27 Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 2184. 
28 T.a.p. N. Klaassen, ‘Losgeld betalen aan cybercriminelen? Experts weten: soms is er amper keus’, AD 4 januari 

2020.
29 ‘Ransomware: wat kunt u doen?’, ncsc.nl, 5 september 2019. Volgt ook uit NCSC, Factsheet Ransomware. Ge-

raadpleegd van https://www.ncsc.nl/documenten/factsheets/2020/juni/30/factsheet-ransomware.
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te installeren. Voor bedrijven, instellingen en organisaties wordt daaraan toegevoegd de 
gebruiksrechten van ‘gewone medewerkers’ te beperken, alleen goedgekeurde program-
ma’s te gebruiken, spamfilters toe te passen, firewalls te installeren om toegang te blok-
keren tot IP-adressen van bekende aanvallers, medewerkers te trainen in het herkennen 
van phishing-e-mails en een incidentrespons- en herstelplan op te stellen. In een artikel 
in het AD vond ik nog een reeks zogenoemde ‘tips’: wees voorbereid (goede virusscanner), 
cruciale beveiligingsupdates en back-ups, wees overal op je hoede, volg je gevoel (‘gezond 
verstand’), toch getroffen dan niet betalen (kom ik in de volgende aantekening op terug), en 
als laatste: zoek de sleutel (“ga naar nomoreransom.org (…) Je vindt er mogelijk namelijk al 
een ontsleutelprogramma voor de specifieke ransomware waardoor je bent getroffen”).30

Ten slotte wijs ik op de Europese ‘Cybersecurity Act’, die een kader beoogt te scheppen 
voor een EU ‘cyberbeveiligingscertificaat’.31 Het gaat hier om een verordening, die dus 
rechtstreekse werking heeft in alle lidstaten van de EU, waarin meer taken en middelen 
worden toebedeeld aan ENISA,32 “met als doel EU-lidstaten steun te verlenen met het oog 
op betere cyberbeveiliging en op dat gebied te fungeren als referentiepunt voor advies en 
expertise.”33 Hierover is niet zonder reden opgemerkt dat het beoogde Europese certifica-
tiesysteem het vertrouwen in de digitaal eengemaakte markt kan versterken en meer in 
het bijzonder onbegrip en misverstanden kan wegnemen over de kwaliteit en de functies 
van cybersecurityproducten.34 Het oogmerk van deze verordening ligt dus vooral in we-
derzijdse erkenning door lidstaten van certificeringen van beveiligingsproducten, aan de 
hand van dezelfde standaarden en werkwijzen. Dit mandaat moet uitmonden in vier pij-
lers.35 Ten eerste een kwaliteitskeurmerk voor cybersecurityproducten en-processen. Ten 
tweede het vergroten van de weerbaarheid van lidstaten en van organisaties binnen de EU 
als onderdeel van de missie van ‘het nieuwe ENISA’. Ten derde het bevorderen van eendui-
dig effectief beleid. En ten slotte het – op een gecontroleerde wijze – openbaar maken van 
kwetsbaarheden. De sleutel ligt hierbij in interstatelijke samenwerking: samen bouwen 
aan een betere verdedigingsstrategie.36

4. “Het kabinet is van mening dat er geen losgeld aan (cyber)criminelen zou moeten 
vloeien.”37 Dit lijkt me een mededeling van ongeveer hetzelfde gehalte en soortelijk gewicht 
als dat de regering van oordeel is dat misdaad niet moet lonen. Maar vrome voornemens 
vormen op zichzelf nog geen wijze raad voor de inrichting van het rechtsbestel. De kwestie 
van het al dan niet betalen van losgeld is nogal ingewikkeld en vraagt om analyse. Ik doe 
een poging daartoe aan de hand van de eerder in de literatuur afgewogen argumenten.
In het hiervoor reeds genoemde ‘No More Ransom Project’ wordt een helder standpunt 
ingenomen, voorzien van twee kernargumenten: “Het algemene advies is om geen los-
geld te betalen. Door geld naar de cybercriminelen over te maken houdt u deze vorm van 

30 R. Nijman, ‘Betalen van ransomware moedigt criminelen alleen maar aan’, AD 3 juni 2020.
31 Verordening (EU) 2019/881.
32 ENISA is het Europese agentschap dat in 2004 is opgericht om de netwerk- en informatiebeveiliging in de 

Europese Unie te verbeteren. Het krijgt voortaan de naam ‘EU Agency for Cybersecurity’ en er is een concreet 
mandaat, waarbij wordt uitgegaan van één digitale Europese markt (vgl. ‘Wat is de EU Cybersecurity Act (CSA) 
en welke impact gaat het hebben?’, infosecuritymagazine.nl, 16 juli 2019).

33 J.C. Hulsebosch, ‘De Europese ‘Cybersecurity Act’. Het EU-certificeringskader en de diverse Europese beveili-
gingseisen’, Computerrecht 2019/215, p. 398.

34 ‘Wat is de EU Cybersecurity Act (CSA) en welke impact gaat het hebben?’, infosecuritymagazine.nl, 16 juli 2019.
35 Vgl. I. Kamara, R. Leenes, C. Stuurman & J. Van den Boom, The Cybersecurity Landscape in the Netherlands after 

the Union Cybersecurity Act, National Cybersecurity Centre 2020.
36 ‘Wat is de EU Cybersecurity Act (CSA) en welke impact gaat het hebben?’, infosecuritymagazine.nl, 16 juli 2019.
37 Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 3350.
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criminaliteit in stand. Betalen biedt geen garantie op het daadwerkelijk ontsleutelen van 
uw bestanden.”38 Deze twee kernargumenten om van betaling af te zien komen vrijwel 
overal terug.39 Het storten van losgeld houdt het businessmodel van cybercriminelen in 
stand en stelt hen zelfs in staat met die bedragen nieuwe aanvallen te financieren. En als 
je al betaalt, is er geen zekerheid dat je de bestanden weer toegankelijk terug krijgt.40 De 
dader kan ook denken dat dit kennelijk een kip met gouden eieren is, waar nogmaals van 
kan worden geprofiteerd. 
Het is noodzakelijk om een principiële kanttekening te maken bij deze twee steeds weer 
terugkerende argumenten. In de literatuur en in beleidsstukken worden ze voortdurend als 
nevengeschikt, als gelijkwaardig gepresenteerd. Ik vind dat eerlijk gezegd merkwaardig en 
onjuist. Het eerste argument is zonneklaar en zwaarwegend. Inderdaad, als je betaalt steun 
je de afpersingsindustrie. Je stelt hen in staat nieuwe aanvallen uit te voeren. Je verschaft 
hen werkkapitaal. En je draagt bij aan het reële besef dat misdaad loont. De gijzeling wordt 
beloond en zodoende aangemoedigd. Het ecosysteem van deze tak van misdaad wordt in 
stand gehouden en versterkt. Het verdienmodel bewijst zijn waarde. Maar bij het tweede 
argument ligt dit allemaal heel anders. “Als je betaalt, heb je geen zekerheid dat je weer de 
beschikking krijgt over de bestanden”, zegt men. Nou, als de aanvallers inderdaad op een 
willekeurige manier met dit uitgangspunt zouden omspringen, zouden ze zelf het eerste 
argument enorm ondermijnen. Waarom zou een succesvol aangevallen onderneming of 
instelling betalen als er inderdaad een wezenlijke, een aanmerkelijke kans bestaat dat ze 
daarmee niet uit de brand geraken. Mij lijkt dat de zaak dan wordt omgedraaid. Als de 
criminelen na betaling van losgeld systematisch zouden wanpresteren dan ondergraven ze 
daarmee zelf hun eigen verdienmodel. Ze ontnemen de slachtoffers de echte incentive om 
over de brug te komen. Dat zou het ecosysteem van de digitale gijzelingsindustrie juist aan 
het wankelen brengen. Ik begrijp niet dat dit cruciale verschil tussen de beide hoofdargu-
menten om niet te betalen, in de literatuur niet op waarde wordt geschat. En mijn stand-
punt vindt ook steun in de feiten. Van de succesvol uitgevoerde aanvallen met ransomware 
waarbij de gedupeerde heeft betaald, is in slechts één procent van de gevallen vervolgens 
de benodigde decryptie-software niet verschaft.41 In alle andere casus kon de normale be-
drijfsvoering weer worden hervat.
Het meer complete verhaal komt goed naar voren in de evaluatie van de ransomramp bij 
Maastricht University.42 Tijdens het daaraan gewijde symposium sprak de universiteit over 
een ‘duivels dilemma’ dat leidde tot ‘een extreem lastige afweging’. Aan de ene kant van de 
weegschaal ligt het algemeen belang om criminelen niet te betalen. Hoewel dit niet bij wet 
is verboden, is het volgens het universiteitsbestuur ‘zonneklaar’ dat aan het wél betalen 
zeker voor een overheidsgefinancierde instelling als een universiteit ‘zeer grote morele be-
zwaren’ kleven. Aan de andere kant liggen de belangen van de studenten, wetenschappers 

38 https://www.nomoreransom.org. Deze slagzin staat op elke pagina van de website onderaan weergegeven.
39 Zie ook bijvoorbeeld C. Everett, 'Ransomware: to pay or not to pay?’, Computer Fraud & Security 2016, 4, p. 8-12.
40 R. Nijman, ‘Betalen van ransomware moedigt criminelen alleen maar aan’, AD 3 juni 2020. Het Team High Tech 

Crime (THCT) van de politie stelt in gelijke zin: “We zien in onderzoeken dat het betaalde geld deels gebruikt 
wordt om nieuwe aanvallen op te zetten.” En: “Daarnaast geeft betalen geen garanties dat de problemen ver-
holpen zijn.” Zo ook het NCSC dat betalingen ontraadt: “Niet alleen omdat je zo het verdienmodel van crimine-
len in stand houdt, maar ook omdat er geen enkele garantie is dat de bestanden daadwerkelijk hersteld wor-
den.” (N. Klaassen, ‘Losgeld betalen aan cybercriminelen? Experts weten: soms is er amper keus’, AD 4 januari 
2020). 

41 Zie Sophos, The State of Ransomware 2020: “A further 1% of organizations whose data was encrypted paid the 
ransom but didn’t get their data back- (…) overall, 94% of organizations that paid the ransom had their data 
restored.” 

42 Reactie Universiteit Maastricht op rapport FOX-IT’, maastrichtuniversity.nl, 5 februari 2020, p. 7-8, ook voor 
het direct navolgende.
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en ander personeel van de universiteit. Daarbij gaat het om onaanvaardbare risico’s rond 
studievoortgang, wetenschappelijk onderzoek, veiligheid van data, bedrijfsprocessen en 
aan het eind van de dag zelfs de continuïteit van de universiteit. In deze afweging draait 
het volgens het College van Bestuur uiteindelijk om de mate en de duur waarin onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsvoering zijn verstoord. Met als uitkomst: “Het bestuur van de uni-
versiteit heeft in dit dilemma uiteindelijk een eigenstandige en volledig op het belang van 
studenten, medewerkers en de instelling gerichte keuze gemaakt: verwerven van de de-
cryptor.” Betalen dus. Terecht wordt hier benadrukt dat het om een eigen keuze gaat. De af-
weging had ook anders kunnen uitvallen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de prioriteit 
die het heeft gekozen. Toen de Minister van OCW ook in dit geval adviseerde geen losgeld te 
betalen,43 reageerde de universiteit met begrip voor het overheidsstandpunt, maar stelde: 
“uiteindelijk was er geen andere keuze.”44 Dat laatste lijkt mij dan dus weer niet juist. Er 
was wel degelijk een keuze. En wel een heel moeilijke.45 De morele aard van de genomen 
normatieve beslissing ligt hier dicht aan de oppervlakte.
Er zijn veel voorbeelden van gevallen waarin dezelfde afweging is gemaakt. Vooral pri-
vate commerciële ondernemingen zeggen dat als puntje bij paaltje komt, er in feite weinig 
keuzeruimte resteert.46 In de recente zaak Van der Helm bijvoorbeeld werd een logistiek 
bedrijf getroffen. De aanvallers hadden twintig servers versleuteld, 200 pc’s en back-ups. 
De servers bleken AES-256 versleuteld: om dat te kraken kost jaren. De back-ups waren niet 
compleet. De directie stelde dat het opnieuw herstellen en opbouwen van het systeem te 
lang zou duren en hen al snel richting faillissement zou brengen.47

Mij zijn veel minder gevallen bekend waarin het slachtoffer voor de principieel correcte 
route heeft gekozen om niet te betalen. Eén van die schaarse en gedocumenteerde situaties 
betreft een particulier.48 De getroffene, Irene van den Berg, schreef een column in de krant 
waarin zij naar aanleiding van de Maastrichtse aanval stelde het ‘raar’ te vinden dat een 
semioverheidsinstelling het maatschappelijk belang minder waard acht dan haar eigen in-
terne problemen. Zelf, meldde ze, had zij wél braaf het advies van de politie gevolgd om niet 
te betalen, ook al vroeg de hacker haar slechts om één bitcoin, op dat moment 650 euro. 
Ze raakte daardoor veel kwijt (uitgevoerd werk, foto’s, contacten) en maakte omvangrijke 
kosten, maar koos voor de oplossing die het algemeen belang dient.49

43 Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 1833. Achteraf heeft ook minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid 
commentaar op deze beslissing gegeven: “Door losgeld te betalen worden criminele activiteiten beloond en ge-
stimuleerd. Daarnaast is de verwachting van de politie dat het betalen van losgeld leidt tot meer aanvallen van 
ransomware.” En hij voegde daaraan toe: “Tot slot heeft het mijn voorkeur dat de verzekeraar niet het losgeld 
vergoedt dat in handen van criminelen terecht komt, maar juist de geleden schade door het niet betalen van dit 
losgeld” (Kamerstukken II 2019/20, 26643, 678; K. van Laarhoven, ‘Grapperhaus wil dat verzekeraars losgeld aan 
hackers niet vergoeden’, NRC 22 april 2020). 

44 R. Wassens, ‘Minister adviseerde Universiteit Maastricht geen losgeld te betalen’, NRC 17 februari 2020.
45 N. Caporusso, S. Chea & R. Abukhaled, 'A Game-Theoretical Model of Ransomware’, in: T. Ahram & D. Nicholson 

(red.), Advances in Human Factors in Cybersecurity, Cham: Springer 2019, p. 69-78.
46 S. Mansfield-Devine, 'Ransomware: taking businesses hostage’, Network Security 2016, 10, p. 8-17.
47 H. Modderkolk, ‘Niet betalen aan computergijzelaars klinkt goed – tot je wordt gehackt’, de Volkskrant 3 mei 

2020. Zo ook in het geval van machinefabriek Frank Landhuis in begin 2017 (zie W. Heck & R. Wassens, ‘Ineens 
lag de fabriek plat: ‘Sorry! Uw bestanden zijn versleuteld’’, NRC 14 januari 2020): “Je hebt geen keuze. Voor je 
het weet, is je bedrijf failliet.” De eigenaar voegde nog toe dat de totale kosten van extra IT-ondersteuning en 
gederfde inkomsten een veelvoud bedroegen van het bedrag dat hij aan de daders moest overmaken. Idem in 
de Wetsus-casus (I. Overduin, ‘Wetsus werd 8 dagen gegijzeld door een hacker: ‘We zaten in een slechte film’’, 
LC 12 februari 2020): “De Wetsus-staf telde haar knopen. De schade bij niet-betalen zou vele malen groter zijn 
dan bij wel betalen”.

48 I. van den Berg, ‘’Met het betalen van een hacker houden we het criminele proces in stand’’, AD 13 februari 2020.
49 Zie voor een ander verslag van eigen ervaringen: A. Ali, 'Ransomware: A research and a personal case study 

of dealing with this nasty malware’, Issues in Informing Science and Information Technology Education 2017, 14, 
p. 87-99.
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Frank Groenewegen, veiligheidsexpert van Fox-IT, merkt op dat iedere situatie anders is 
en dus casuïstisch op eigen merites moet worden beoordeeld.50 Hij adviseert slachtoffers 
in ieder geval niet ‘klakkeloos’ over te gaan tot betaling: “Je hebt te maken met criminelen, 
dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Je moet het in mijn ogen alleen doen als er echt 
geen andere optie meer is. De enige die dat kan besluiten, is het slachtoffer zelf.”51 Dit is 
naar mijn oordeel juist. Mij schiet dan als strafrechtjurist snel de gelijkenis te binnen met 
de overmacht in de zin van noodtoestand. Enerzijds staat de plicht om maatschappelijk ver-
antwoord op te treden, dus niet betalen (in sommige landen zelfs een wettelijke plicht), aan 
de andere kant staat de plicht om het eigen bedrijf in stand te houden, of, zoals in het geval 
van Maastricht, de publieke zaak van duizenden rechtstreeks getroffen mensen zo goed 
mogelijk te dienen. Het is een dilemma waarbij de positie van die barmhartige opticien, die 
in 1923 door de Hoge Raad werd geëxonereerd52, in het niet valt.

5. Teneinde meer zicht te krijgen op mogelijkheden tot beperking van de incidentie van 
ransomware, noem ik enkele gegevens rond enigszins vergelijkbare misdrijven waarmee al 
meer ervaring is opgedaan. Ik zal kort ingaan op vliegtuigkapingen, systematische ontvoe-
ringen van personen in landen en situaties, waarmee geldelijk gewin wordt nagestreefd, en 
piraterij op zee.
In mijn inleiding meldde ik dat kapingen van luchtvaartuigen teneinde losgeld te verwer-
ven inmiddels vrijwel zijn verdwenen. Dat kan worden gestaafd met cijfers. Vóór 1969 wa-
ren er nog geen 10 incidenten per jaar, daarna werd het snel een ‘booming business’, met 
86 gevallen in 1969 als piek, en na 2001 vlakte het snel af tot vrijwel verwaarloosbare 
proporties (2007 nog het hoogste met 7 kapingen).53 In de eerste aantekening van deze 
bijdrage werd gesteld dat de algemene indruk lijkt te zijn dat dit komt omdat er een soort 
ongeschreven regel bestaat – die door vrijwel alle landen zou worden gedeeld – om nooit 
in te gaan op financiële eisen van kapers. Een nadere analyse laat echter zien dat hiervan 
geen sprake is. Een bescheiden beoordeling van alle gevallen toont juist aan dat er in de 
meeste gevallen wel degelijk is betaald (maar dat de kapers zich vervolgens toch hebben 
overgegeven, en wel zijn gearresteerd of gedood).54 Een sprekend, beschaafd – maar voor 
de huidige tijd misschien zelfs wel een beetje onthutsend – voorbeeld is de uitlating van 
de toenmalige Japanse minister-president Takeo Fukuda, die aankondigde dat “the Japanese 
government would accept the hijackers’ demands, on the principle that ‘the life of a single per-
son outweighs the earth’.”55 De gedachte dat de reductie van de aantallen het gevolg is van 
een collectieve weigering om te betalen is dus misplaatst. Het gaat veeleer om een meer ge-
structureerde aanpak door de autoriteiten, betere veiligheidsmaatregelen op luchthavens, 

50 S. van Mersbergen, ‘Studenten met handen in haar na hack: angst voor niet halen afstudeerdata regeert’, AD 
28 december 2019.

51 Om het nog wat ingewikkelder te maken, vermeld ik het feit dat het wel betalen van losgeld uiteindelijk de 
totale kosten van een aanval met ransomware verdubbelt. De wereldwijd gemiddelde kosten van herstel lopen 
op tot USD 1.448.458 wanneer organisaties toegeven aan hackers en losgeld betalen. Als ze de druk kunnen 
weerstaan, blijft de schade beperkt tot gemiddeld USD 732.520. Maar de getroffenen moet zich dat wel kunnen 
veroorloven. Als het bedrijf inmiddels failliet is, of de publieke organisatie een jaar uit de running is, is dit ver-
schil veelal nauwelijks meer relevant.

52 HR 15 oktober 1923, ECLI:NL:HR:1923:243, NJ 1923, p. 1329 e.v. (Opticien). Om in de sfeer van de strafuitslui-
tingsgronden te blijven, zou naast overmacht (noodtoestand) ook nog kunnen worden gedacht aan (een vorm 
van) noodweer.

53 ‘Airline hijackings 1945-2015’, datagraver.com, 29 maart 2016.
54 Wikipedia, List of aircraft hijackings, 5 juli 2020, geraadpleegd op 15 juli, 2020, op 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aircraft_hijackings.
55 Er werd USD 6.000.000 betaald aan de Japanese Liberation Army. Zie Wikipedia, Japan Airlines Flight 472 (1977), 

30 mei 2020, geraadpleegd op 15 juli, 2020, op https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Airlines_Flight_472_(1977).
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en een afname van de bereidheid van sommige landen (Libië wordt vaak als voorbeeld 
genoemd) om een landingsplaats voor gekaapte vliegtuigen te bieden en de kapers te la-
ten ontsnappen.56 En toen kwam 9/11 natuurlijk. Daarna was het vrijwel afgelopen met de 
vliegtuigkapingen. Simpelweg omdat het vrijwel niet meer lukt, zelfs vrijwel niet meer 
wordt geprobeerd, om gewapenderhand een vliegtuig in handen te krijgen en daardoor 
losgeld te verkrijgen.57 Het strafrecht bleef in deze ontwikkeling in rechtstreekse zin op de 
achtergrond. Indirect heeft het via de anti-terrorismewetgeving (vgl. ook de, laten we maar 
zeggen robuuste, Homeland Security Act in de USA) en optreden tegen niet exclusief aan 
vliegtuigkapingen gerelateerde gedragingen (anti-witwasbepalingen) misschien nog een 
kleine bijrol gespeeld, maar méér kunnen we niet claimen.58

Het tweede voorbeeld betreft een cultuur van ontvoeringen die we her en der op de we-
reld zien. Dan gaat het dus niet over incidentele gebeurtenissen zoals de geruchtmakende 
ontvoering van dochter-Melgers in Nederland (met die vreemde losgeldeis van enkele kilo’s 
harddrugs) of de recente kidnapping van een 13-jarige zoon van een drugsfamilie in het 
Belgische Genk.59 Nee, ik wil het – vanwege de verwantschap met ransomware – hebben 
over meer systematische vormen van wederrechtelijke vrijheidsbeneming, met het oog op 
geldelijk gewin, die worden georganiseerd of getolereerd door staten of door gewapende 
groepen die binnen een bepaald territoir opereren.60 Hoe daarmee om te gaan en hoe is dat 
verschijnsel het best te bestrijden? 
Ook hier wordt, net als bij ransomware en bij vliegtuigkapingen, wel gesproken over een 
duivels dilemma.61 De meeste overheden huldigen – officieel – het standpunt dat er nooit 
losgeld wordt betaald. Exemplarisch is het standpunt van oud-minister van Buitenlandse 
Zaken Ben Bot, die hierover verklaarde: “De Nederlandse regering moet zich bij ontvoe-
ringszaken strikt houden aan een ‘gouden regel’: betaal ontvoerders nooit. Geen enkel mis-
verstand daarover. Als een regering wél gaat betalen, is het hek van de dam. Dan begeef 
je je op glad eis. Als de overheid bijvoorbeeld betaalt om een Nederlander in Algerije of 
Mali vrij te krijgen, beseffen kidnappers daar dat er voor hen meer geld te halen valt. Dan 
is geen enkele Nederlander in die landen meer veilig.”62 Als sommige Europese regeringen 
wél tegemoetkomen aan de geldwensen van kidnappers – landen als Italië en Frankrijk 
lijken daartoe nogal eens bereid te zijn – dan is dat “onverstandig”. En: “In Europees ver-
band is afgesproken dat overheden niét aan ontvoerders betalen.”63 In 2013 zijn de lei-

56 Wikipedia, Vliegtuigkaping, 19 mei 2020, geraadpleegd op 15 juli, 2020, op https://nl.wikipedia.org/wiki/
Vliegtuigkaping.

57 R.W., ‘The Economist explains - Why hijackings are no longer common’, The Economist 31 maart 2016; Wiki-
pedia, List of aircraft hijackings, 5 juli 2020, geraadpleegd op 15 juli, 2020, op https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_aircraft_hijackings#2010s.

58 Het is nog denkbaar dat de nieuwe strafbaarstellingen van voorbereidingshandelingen gedurende de afgelopen 
decennia in de marge een rol hebben gespeeld.

59 P. Lefelon & B. Vandael, ‘13-jarige zoon van beruchte Limburgse familie na 42 dagen ontvoering vrijgelaten: 
“Plots kwam hij thuis aangewandeld”’, HLN 1 juni 2020; H. Decré & Z. Saerens, ‘42 dagen gegijzeld, 330.000 euro 
losgeld en geradicaliseerde verdachten: reconstructie van zoektocht naar jongen van 13’, VRT 2 juni 2020.

60 Een relatief bekend voorbeeld is de terreurbeweging Abu Sayyaf, die in het zuiden van de overwegend katho-
lieke Filipijnen streeft naar een Islamitische staat. De Nederlander Ewold Horn is daar(door) op 31 mei 2019 
omgekomen. Zie ‘Zijn medegijzelaar ontsnapte, Ewold zat nog jaren vast: een reconstructie’, RTL Nieuws 31 mei 
2019; A. Brouwers, ‘Wat doet de overheid achter de schermen om Nederlandse gijzelaars vrij te krijgen?’, de 
Volkskrant 31 mei 2019. En: “Kidnapping for ransom is a specialist activity that has been adopted by criminal or-
ganizations in locations as diverse as the Philippines, Haiti, Colombia and Iraq. It is also used by insurgencies and 
terrorist organizations…” (P. Williams, ‘Organized crime, drug tra cking and tra cking in women’, in: M.D. 
Cavelty & V. Mauer (red.), The Routledge Handbook of Security Studies, Londen: Taylor & Francis 2009, p. 149-158).

61 J. Visscher, ‘Gegijzeld: je geld of je leven’, RD 15 december 2014.
62 Idem.
63 Idem. 
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ders van de G-8 ook overeengekomen nooit losgeld te betalen of andere concessies te doen 
aan terroristische kidnappers.64 Ook NGO’s zijn erg terughoudend. De hulporganisatie Pax 
Christi zegt bijvoorbeeld dat de beste manier om hun medewerkers te beschermen is om 
nooit losgeld te betalen. Dat wordt hun medewerkers ook verteld voordat ze worden uit-
gezonden. Betalen staat volgens Pax Christi gelijk aan financiële steun aan guerrillabewe-
gingen en oorlogen. Weigeren is “de enige manier om de vicieuze cirkel te doorbreken”.65

De officiële lijn is dus tamelijk helder. Maar hoe gaat het in de praktijk? In Amerika is 
losgeld betalen zelfs strafrechtelijk verboden. Idem in het Verenigd Koninkrijk: “Payment 
of terrorist ransoms is illegal under the Terrorism Act 2000 – and this has extra-territorial 
effect.”66 Maar het is algemeen bekend dat er een ‘sluiproute’ bestaat. Achter de schermen 
worden geregeld zaken gedaan, al dan niet via tussenpersonen. Dit is ook vastgesteld ten 
aanzien van Denemarken, Nederland (Arjan Erkel!), België, Italië, Canada, Spanje, Zweden, 
Duitsland en Zwitserland.67 “Despite news reports and corroborating evidence, countries 
deny paying ransoms and sometimes disguise the payment as a foreign aid contribution to the 
venue country where the hostage is held.”68

Voor het bedrijfsleven zou dit anders liggen. Opnieuw oud-minister Bot: “Grote bedrijven, 
zoals Shell en Philips, sluiten verzekeringen af in verband met het risico op ontvoeringen. 
Dus die zullen misschien wél losgeld betalen als een van hun medewerkers wordt gekid-
napt. Multinationals lopen reputatieschade op als ze geen geld overhebben voor de vrijla-
ting van hun personeel. Een bedrijf kan zijn mensen terughalen uit een onveilig land. Voor 
een regering ligt dat anders. Die kan en wil niet 17 miljoen burgers verzekeren.” Ik kan me 
zo voorstellen dat een CEO van een multinational dit wel een beetje kort door de bocht 
vindt gaan.
Wat kunnen we leren van deze sector, voor zover van belang voor het vraagstuk van de 
ransomware? Les nummer één is dat het betalen van criminelen inderdaad leidt tot méér 
incidenten. Er is “strong evidence that terrorist negotiation success results in more hostages 
being abducted because of terrorists’ anticipated future payoffs (…). These findings are bolste-
red by our robustness analyses for 1978-2013 and 1978-2000, when withholding concessions 
deterred kidnappings.”69

Als tweede les ontleen ik aan deze ervaringen dat er wel degelijk ruimte is voor een afwe-
ging per geval. Er is een discretionaire keuzevrijheid, waarin pragmatische overwegingen 
het gemakkelijk kunnen winnen van principiële argumenten. “The policymaker must weigh 
the lives of current hostages against the lives of those who may be kidnapped in the future, 
or killed in attacks financed by ransom payments or carried out by a terrorist exchanged 
for a hostage. The decision whether to make a concession hinges, therefore, on the ability to 

64 ‘G-8 Leaders Communique’, obamawhitehouse.archives.gov, 18 juni 2013, onder punt 6. & 75. e.v.
65 ‘’Nooit losgeld betalen bij ontvoering is het best’’, Trouw 11 oktober 2005. Zo ook de Danish Refugee Council: 

“Als je losgeld betaalt, hang je automatisch een prijskaartje aan een mensenleven.” En ten slotte Amanda Lind-
hout in haar boek A House in the Sky, waarin ze verslag doet van haar ontvoering in Somalië: “Als je de beren 
voert, blijven ze naar het kamp komen.” (L. Napoleoni, Mensenhandelaren. Hoe jihadisten en IS ontvoeringen en 
de handel in vluchtelingen tot een miljardenindustrie maakten, Amsterdam: Uitgeverij Balans 2016, hoofdstuk 2).

66 Home Office, Counter Terrorism and Security Bill, Fact Sheet – Part 6, Clause 34 – Kidnap and Ransom. Geraad-
pleegd van https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/540539/CTS_Bill_-_
Factsheet_9_-_Kidnap_and_Ransom.pdf.

67 E.F. Mickolus & S.L. Simmons, Terrorism, 2002–2004: a Chronology, Westport, CT: Praeger Security International 
2006.

68 R. Callimachi, ‘The Horror Before the Beheadings: ISIS Hostages Endured Torture and Dashed Hopes, Freed 
Cellmates Say’, The New York Times 25 oktober 2014. 

69 P.T. Brandt et al., 'Why concessions should not be made to terrorist kidnappers', European Journal of Political 
Economy 2016, 44, p. 41-52.
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accurately forecast the damage caused by the concession.”70 Dit doet me sterk denken aan de 
ondernemer of de organisatie die wordt getroffen door ransomware. Indien losgeldbetaling 
waarschijnlijk leidt tot faillissement of tot jarenlange organisatieschade, kan de afweging 
van belangen toch gerechtvaardigd leiden tot het inwilligen van sommige eisen van crimi-
nelen. Het is overigens onvermijdelijk dat deze casuïstische ‘balancing act’ bij ontvoeringen 
soms wordt vervuild door onzuivere factoren, bijvoorbeeld als familieleden die beladen zijn 
met grote emoties zich ermee gaan bemoeien. Maar dat is onvermijdelijk, want een men-
senleven dat rechtstreeks op het spel staat is toch iets anders dan een computerbestand dat 
niet meer toegankelijk is.71

De volgende en laatste leermomenten sluiten aan op de bevindingen bij de kapingen in de 
luchtvaart. Ten derde blijkt namelijk ook hier dat de daders zich doorgaans goed houden 
aan gemaakte afspraken. Wordt er betaald, dan volgt vrijwel altijd vrijlating van de ont-
voerde persoon. En als vierde: het strafrecht speelt ook in deze sector een geringe, bijna 
verwaarloosbare rol.
Mijn derde en laatste voorbeeld betreft kaping van vaartuigen op volle zee. Iedereen herin-
nert zich de golf van incidenten in het eerste decennium van deze eeuw. We kregen beelden 
te zien van Somalische stamleiders die schatrijk werden door het op grote schaal enteren 
van buitenlandse schepen en die na het innen van grote bedragen weer te laten gaan. In 
eigen land werden deze criminelen – ook door de lokale overheid – als helden vereerd. Op 
het hoogtepunt in 2011 vonden er 237 aanvallen door Somalische piraten plaats. In 2014 
was dit aantal tot twaalf gedaald en daarna zakte het nog verder. Van 2013 tot en met 
2016 was er zelfs geen enkele succesvolle kaping.72 In maart 2017 vond er ineens toch weer 
een kaping plaats.73 Het betrokken schip werd evenwel door de daders ‘vrijwillig’ verlaten, 
zonder betaling van losgeld, nadat zij de toezegging hadden gekregen dat ze niet zouden 
worden gearresteerd.74

Hoe kan deze enorme afname worden verklaard? Men is het er in de literatuur over eens 
dat drie oorzaken doorslaggevend zijn. Ten eerste een sterke internationale presentie van 
de marine uit een aantal samenwerkende landen.75 Ten tweede de Keniaanse militaire in-
terventie tegen al-Shabab bolwerken in Somalië. En als derde een verhoogde waakzaamheid 
aan de zijde van de reders, die ook vaarroutes hebben omgeleid en vaartuigen beter hebben 
toegerust om aanvallen door piraten het hoofd te kunnen bieden.76 Ook wordt wel gewe-
zen op escortes van vrachtschepen in gevaarlijke wateren, bewapende private 

70 A. Y. Zelin, ‘The Archivist: Unseen Islamic State Financial Accounts for Deir az-Zor Province’, Jihadology 5 oktober 
2015. 

71 Ook al moet hier onmiddellijk aan worden toegevoegd dat als ransomware wordt ingezet tegen kwetsbare 
grote ondernemingen zoals (academische) ziekenhuizen en kerncentrales, er ook direct gevaar voor mensenle-
vens kan ontstaan.

72 De gerapporteerde cijfers in de geraadpleegde bronnen verschillen enigszins, maar de algemene lijn is dui-
delijk. Zo meldde Trouw voor 2011 161 incidenten, in 2019 niet één; zie I. Eveleens, ‘West-Afrikaanse piraten 
maken de Golf van Guinee het gevaarlijkste zeegebied ter wereld’, Trouw 17 januari 2020.

73 D. Yanofsky, ‘Somali piracy was reduced to zero this year’, Quartz 27 december 2013; ‘Somalische piraten kapen 
na ruim drie jaar opnieuw vrachtschip’, AD 14 maart 2017.

74 ‘Somalische piraten laten gekaapt schip gaan zonder losgeld’, AD 17 maart 2017.
75 Ik wijs op de zogenaamde Combined Task Force 150 (zie https://combinedmaritimeforces.com/ctf-151-counter-

piracy/). Daarnaast wordt in EU-verband opgetreden in de missie Atalanta die wordt uitgevoerd door de Naval 
Force Atalanta (EUNAVFOR). Een uitgebreide uiteenzetting van de taken, bevoegdheden en acties van dit in-
ternationale vlootverband is te vinden op de website: https://eunavfor.eu. Het mandaat van operatie Atalanta 
loopt thans tot december 2020 en het budget voor de laatste twee jaar is vastgesteld op 11,7 miljoen euro ('EU 
NAVFOR Somalia Operation Atalanta: Council prolongs the Operation and decides on new headquarters and 
new Operation Commander’, consilium.europa.eu, 30 juli 2018).

76 D. Yanofsky, ‘It’s been a full year since Somali pirates hijacked a boat’, Quartz 6 mei 2013.
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veiligheidsbeambten aan boord en veiligheidseenheden op het land nabij de kust.77 De pa-
rallellen met de bestrijding van ransomware liggen aan de oppervlakte. Internationale sa-
menwerking, gericht op preventie, is van het grootste belang. De opgevoerde beveiliging 
van de schepen zelf vindt een equivalent in het zorgvuldig updaten van pc’s, het segmente-
ren van data, netwerkcompartimentering, etc.
Toch kan de casus van de piraterij – uiteraard, zou ik zeggen – niet alleen maar als een 
succesverhaal worden gepresenteerd. Wat we namelijk zien, is dat nu de andere kant van 
het continent met veel meer gevallen wordt geconfronteerd. De totale daling nabij Somalië 
gaat gepaard met een sterke stijging van piraterij in de Golf van Guinee.78 Thans worden de 
wateren rond de West-Afrikaanse kust ineens wel het gevaarlijkste zeegebied ter wereld 
genoemd. Met veel ontvoeringen.79 Het aantal ontvoerde zeevarenden steeg van 60 in 2017 
naar 146 in 2019.80 Als verklaring wordt ook wel gewezen op de gedaalde olieprijzen, waar-
door deze tak van misdaad relatief lucratiever is geworden.81 In de strijd tegen de misdaad 
zijn verplaatsingseffecten, zowel geografisch als wat betreft de aard van de delicten, histo-
risch gezien onvermijdelijk gebleken.

6. De slotsom. Welke gevolgtrekkingen kunnen aan de voorafgaande observaties wor-
den verbonden? Laat ik beginnen met vast te stellen dat geen misverstand mogelijk is om-
trent de strafbaarheid van toepassing van ransomware. Artikel 317 lid 2 Sr voorziet hierin 
uitdrukkelijk. Omdat ook de strafverzwarende omstandigheden van artikel 312 lid 2 en 
3 Sr van toepassing zijn verklaard, is de maximaal bedreigde vrijheidsstraf (15 jaar in het 
uiterste geval) gewoon hoog te noemen. Dit geldt ook voor de besproken scheepvaart- en 
luchtvaartmisdrijven, waaraan in het Wetboek van Strafrecht zelfs een aparte titel (XXIX 
in Boek 2) is gewijd. Volgens artikel 385a Sr kent kaping van een vliegtuig, indien samen 
met een ander gepleegd (hetgeen doorgaans het geval zal zijn) een strafmaximum van 15 
jaar, dat oploopt tot levenslang indien er een dode te betreuren is. De voorschriften zijn 
ingevolge het vierde lid van artikel 385a Sr ook van toepassing op piraterij op de open zee. 
De genoemde ontvoeringen worden eveneens op soortgelijke wijze in het wetboek van 
strafrecht gewaardeerd. Wederrechtelijke vrijheidsberoving wordt gestraft met maximaal 
12 jaar (artikel 282 Sr) en met maximaal levenslang bij een dodelijk gevolg of als er terro-
ristisch oogmerk in het spel is (artikel 282a en 282b Sr). Dit sluit ook aan op de publieke 
perceptie van het besproken wangedrag. Het lamleggen van grote computernetwerken, 
waardoor bij de gedupeerde ongekende schade wordt aangericht, wordt algemeen eerst en 
vooral gezien als een vorm van criminaliteit. Het behoeft geen betoog dat hetzelfde geldt 
voor het kapen van een vliegtuig, het illegaal enteren van een schip, en het ontvoeren van 
mensen met het oog op geldelijk gewin. Dat is criminaliteit, en wel in een van de ernstigste 
manifestaties daarvan. 
Tegen deze achtergrond is het op z’n minst opmerkelijk te noemen dat in de reactie op deze 
misdrijven het strafrechtelijk systeem zo’n geringe rol lijkt te spelen. In de discussies rond 

77 S. Perlberg, ‘Somali piracy is down 90 per cent from last year’, The Journal 15 december 2013. Zie ook P. Lehr, 
Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism, New York: Taylor & Francis 2006, p. 1-22 (vgl. P. Houthuijs, 
‘'Niet elke piraat deinst terug voor gewapende beveiligers'’, NOS 23 februari 2018).

78 Dergelijke verplaatsingseffecten hebben we wel vaker waargenomen. In Azië had eerder de smalle Straat van 
Malakka jarenlang de reputatie de meest gevaarlijke te zijn voor de scheepvaart. In 2005 werden daar nog 79 
schepen aangevallen, terwijl er in 2019 geen enkele melding meer was dankzij gecoördineerde patrouilles van 
Indonesië, Maleisië, Thailand en Singapore.

79 F. Renout, ‘Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinee groeit hard’, NOS 9 januari 2020.
80 Zie ook het jaarverslag van het International Maritime Bureau. Geraadpleegd van https://www.icc-ccs.org/

reports/2019_Annual_Piracy_Report.pdf.
81 A. Thompson, ‘West African pirates taking hostages for ransom as oil prices tank’, ABC News 19 februari 2018.
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de meergenoemde Maastrichtse casus is het woord politie nauwelijks gevallen. In de drie 
als vergelijkingsmateriaal opgevoerde sectoren werden allerlei hoofdrolspelers geïdentifi-
ceerd, maar de strafrechtelijke autoriteiten hoorden daar vrijwel zonder uitzondering niet 
bij. Is dat niet een beetje vreemd? En wat betekent het voor de bestrijding van ransomware 
in de nabije toekomst?
Op grond van mijn observaties ben ik van oordeel dat het strafrechtelijk systeem te vaak op 
voorhand buitenspel wordt gezet. Opsporing en vervolging zijn uiteraard alleen mogelijk 
indien de strafrechtelijke autoriteiten kennis krijgen van aanvallen door middel van ran-
somware. Het lijkt mij dan ook aan te raden om in beginsel steeds aangifte te doen van se-
rieuze vormen van dit delict.82 Op dit moment is dat problematisch. Naar verluidt wordt in 
ons land slechts zo’n 3% van de voorkomende gevallen ter kennis van de politie gebracht.83 
Daarover zijn twee dingen op te merken. Ten eerste stelt een aangifte de politie in staat 
overzicht te krijgen van omvang en ontwikkeling van deze tak van misdaad. En de politie 
is inmiddels op dit terrein tot méér in staat dan veel mensen denken. Ik noem bij wijze van 
voorbeelden het kraken van de chatdienst Encro in juli 2020, waardoor zoveel belastende 
gegevens zijn gevonden dat een groot aantal strafzaken in het vooruitzicht ligt; en ik noem 
de gespecialiseerde afdelingen die overal binnen de politie voor de aanpak van cybercri-
minaliteit zijn ingericht (met opvolging binnen de parketten van het OM). Melding moet 
ook worden gemaakt van het in mijn inleiding reeds genoemde project ‘No More Ransom’, 
waarin – in samenwerking met onder andere Interpol – al veel informatie is verzameld die 
gedupeerden kan helpen bij het herstellen van hun versleutelde bestanden. Voorwaarde 
voor succes is wel dat de aangifte wordt opgenomen door ambtenaren die verstand van za-
ken hebben op dit gebied. Aan die voorwaarde wordt momenteel lang niet altijd voldaan,84 
en dan vormt de gang naar de politie voor slachtoffers een echte domper.85

Dan de kwestie van het losgeld. De adviezen van de overheid en andere deskundige instan-
ties zijn duidelijk en niet zonder grond. Het credo moet zijn: niet betalen. Ook uit de andere 
besproken sectoren blijk dat het ingaan op de eisen van de afpersers/ontvoerders een cri-
mineel ecosysteem in stand houdt en mogelijk zelfs uitbreidt. Dat wil niemand. Aan de an-
dere kant is gebleken dat niemand tot het onmogelijke is gehouden. Als het bestaansrecht 
van een groot bedrijf op het spel staat, kan er een noodtoestand ontstaan waarin betaling 
de enige reële optie is. Nood breekt wet. We kunnen met het recht aan onze zijde wel het 
grootste gelijk van de wereld hebben, maar daarmee is niet ieder onheil voor rechtsgenoten 
af te wenden. Daarvoor moeten we begrip en respect hebben. Vanuit dezelfde invalshoek 

82 Ik merk op dat Maastricht University inderdaad aangifte van de aanval met ransomware heeft gedaan.
83 Een Engels rapport uit 2017 noemt een aangiftequote van 20%: https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/

cmselect/cmpubacc/399/399.pdf, p. 3.
84 Zie het WODC-onderzoeksrapport ‘Slachtoffers van online criminaliteit. Een onderzoek naar behoeften, gevolgen 

en verantwoordelijkheden na slachtofferschap van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit’. Enkele bevindin-
gen: “bij online delicten is soms sprake van victim blaming en een zogenaamde double hit of zelfs een triple 
of een quadruple hit, waardoor slachtoffers bijvoorbeeld niet alleen te maken krijgen met financiële gevolgen, 
maar ook met verlies van een liefde, schaamte, en de afkeuring van politie/justitie en zijn of haar sociale om-
geving.” “Zij soms worden weggestuurd aan de balie op het politiebureau omdat het doen van een aangifte 
niet mogelijk lijkt.” “Soms worden zij geholpen door politiemedewerkers die onvoldoende kennis van online 
delicten hebben.” “De analyse van behoeften en de mate van bevrediging van behoeften na slachtofferschap 
laat echter zien dat het juist vaak mis gaat bij het contact met de politie …”.

85 Het is in Nederland voor slachtoffers in het algemeen veelal niet gemakkelijk om aangifte te doen van een 
strafbaar feit. Zelfs niet als het om een zwaar feit gaat en het slachtoffer een vracht bewijsmateriaal meebrengt. 
De suggestie die Buruma destijds heeft gewekt dat als gevolg van de zogenoemde ‘slachtofferbeweging’ er te 
gemakkelijk aangiftes (zelfs duidelijk ongegronde) zouden worden opgenomen, is dan ook apert onjuist. Zie Y. 
Buruma, ‘Een al te responsief strafrecht’, DD 2008/9, p. 105-120. Vergelijk hierover bijvoorbeeld mijn ‘Perikelen 
rond het doen van aangifte van misdrijf bij de Nederlandse politie’, DD 2018/58, p. 721-730. Laten we daar lering 
uit trekken in de nieuwe sector van de ransomware. 
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moet worden afgeraden om het betalen van losgeld apart strafbaar te stellen (zoals in de 
USA en het VK het geval is). Het is niet gepast om medeburgers die zijn getroffen door een 
ernstig misdrijf, vervolgens onder dreiging met straf een gedragslijn voor te schrijven die 
wel het algemeen belang dient, maar die voor henzelf tot onevenredige vervolgschade kan 
leiden. 
Vervolgens de voorzorgplichten. Wanneer burgers een beroep (gaan) doen op de inzet van 
de Nederlandse overheid (politie, justitie) om ransomware, of de gevolgen van toepassing 
daarvan, tegen te gaan, dan mag van hen worden verwacht dat ze redelijke maatregelen 
nemen om dit soort van onheil te vermijden.86 Voor grotere computersystemen (bedrijven, 
instellingen, overheden) geldt: maak altijd een risicoanalyse. In het daaruit voortkomende 
risicoprofiel dient steeds aandacht te worden besteed aan het systeem van installeren van 
de meest recente updates, de wijze waarop back-ups worden beheerd (en wel dubbelop: 
zowel online in de Cloud, als offline) en het compartimenteren van data. Uiteraard hoort 
hier intensieve monitoring van compliance bij.87

Wanneer we spreken over cybercrime, en dus ook over ransomware, is de mantra: preven-
tie, preventie, preventie. Dat is begrijpelijk, en ook correct in die zin dat daar grotere winst 
valt te behalen dan in repressie. Maar het is niet het hele verhaal. Natuurlijk is het juist om 
gebruikers van IT-systemen te waarschuwen voorzichtig te zijn in hun contacten met de 
buitenwereld. Niettemin moeten wij uitkijken niet té veel nadruk te leggen op het gedrag 
van gedupeerden als het misgaat. Het is in dit verband interessant te observeren dat de 
eerste generatie van cybervictimologen88 vrijwel precies op dezelfde manier is begonnen 
als Hans von Hentig destijds belangstelling heeft geïntroduceerd voor victimologie in het 
algemeen. Zij startten met vrijwel exclusieve aandacht voor mogelijke omissies of onzorg-
vuldigheden aan de zijde van het slachtoffer. Dat gaat over het verschijnsel van ‘victim 
precipitation’.89 Een dergelijke benadering kan eenzijdig en unfair zijn. Laten we proberen 
dat te vermijden in het kader van de bestrijding van ransomware.

86 Deze grondgedachte is – ten aanzien van een ander delict – al aan te treffen in de oudere dissertatie van P.J. van 
den Hout, Oplichting: knooppunt van valsheid en bedrog (diss. Tilburg), Arnhem: Gouda Quint 1993.

87 Zie omtrent een voorbeeld van vergaande, en zelfs strafrechtelijk gesanctioneerde zorgplichten E. Tjong Tjin 
Taj & E.J. Koops, ‘Zorgplichten tegen cybercrime’, NJB 2015/742, p. 1070 die melding maken van Tsjechië, waar 
een “Cybersecurity-wet duidelijke en vérgaande plichten oplegt aan professionals die verantwoordelijk zijn 
voor kritische informatiesystemen. Aanmerkelijke nalatigheid (bijvoorbeeld bij herhaald niet ingrijpen, of niet 
ingrijpen na waarschuwingen) kan dan voor systeembeheerders leiden tot aansprakelijkheid voor nalatige ge-
gevens- of systeemverstoring onder het Tsjechische Wetboek van Strafrecht.”

88 Inmiddels is ‘cybervictimology’ een erkend en vrij groot deelspecialisme binnen de algemene victimologie, 
waarin cybercrime vooral wordt bestudeerd vanuit het gezichtspunt van de slachtoffers van deze misdrijven. 
Zie onder andere K. Jaishankar, ‘Cyber Victimology: A New Sub-Discipline of the Twenty-First Century Victimo-
logy’, in: Janice Joseph & Stacie Jergenson (red.), An International Perspective on Contemporary Developments in 
Victimology. A Festschrift in Honor of Marc Groenhuijsen, Cham: Springer 2020, p. 3-19 met vele bronvermeldin-
gen.

89 H. von Hentig, The Criminal and his Victim. Studies in the Sociobiology of Crime, New Haven: Yale University Press 
1948, m.n. p. 384. Voor de niet-insiders voeg ik nog toe dat studie naar ‘victim precipitation’ beoogt het zuiver 
digitale onderscheid tussen de concepties van dader en slachtoffer te relativeren, door ook te bezien welke rol 
het slachtoffer heeft gespeeld in de genese van het strafbaar feit (bijvoorbeeld door levensstijl, risicovol gedrag, 
etc.). Het is evident dat verkeerde accenten in het onderzoek naar ‘victim precipitation’ snel kunnen leiden tot 
uiteenlopende vormen van ‘victim blaming’. 
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