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1 Inleiding 

Het Centraal Planbureau heeft met medewerking van het Nationaal Cyber Security 
Centrum (NCSC), onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV), een risicorapportage geschreven over de risico’s van ict-gebruik 
voor de economie. In deze risicorapportage cyberveiligheid economie (rce) bespreekt 
het CPB economische probleemgebieden rond cyberveiligheid en de risico’s die 
daaruit ontstaan voor Nederlandse bedrijven en consumenten. De risicorapportage is 
mede gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.1  

1.1 Hoofdpunten 

Informatie- en communicatie technologie (ict) is doorgedrongen tot in de haarvaten 
van de economie en de maatschappij. Het belang van cyberveiligheid neemt hierdoor 
toe en daarmee ook het belang van bestrijding van cybercriminaliteit. 
Cybercriminaliteit wijkt af van klassieke criminaliteit, omdat daders moeilijker te 
achterhalen zijn, de schaalvoordelen groter zijn en het eenvoudiger is voor 
criminelen om internationaal te opereren. Dit brengt verschillende risico’s met zich 
mee voor Nederlandse bedrijven en consumenten.2 
 
1. Financieel gedreven cybercriminaliteit, zoals ransomware, neemt toe. De pakkans 

bij criminaliteit via internet is laag, terwijl het belang van internet voor de 
economie groeit. Technologieën als DDoS-aanvallen en ransomware worden als 
dienst aangeboden, waardoor ook criminelen zonder technische kennis via 
internet kunnen afpersen, frauderen en oplichten. Bitcoins faciliteren financiële 
transacties tussen crimineel en slachtoffer en criminelen onderling. Cyberdelicten 
kunnen beter bestreden worden door digitale aangiftes mogelijk te maken, de 

                                                             
1 Aan deze notitie is geschreven door Tatiana Kiseleva, Bastiaan Overvest en Bas Straathof (allen CPB). Remco 
Mocking, Ali Palali en Robin Zoutenbier (allen CPB) hebben op onderdelen geholpen. Tijdens het schrijven is 
gebruik gemaakt van de adviezen van een klankbordgroep, bestaande uit Kees den Breeijen (Tele2), Bert ten 
Brinke (SIDN), Kas Clark (NCTV/NCSC), Michel van Eeten (TU Delft), Bas de Groot (CBS), Jan Kortekaas 
(NCTV), Erik Leertouwer (WODC), Michel van Leeuwen (NCTV/NCSC), Ronald van der Luit (EZ), Mireille 
Reiners (Capgemini) en Remco Ruiter (Betaalvereniging Nederland). Ook willen we Alex de Joode (Nederland 
ICT), Simon van de Geer (ministerie van Veiligheid en Justitie), Ben Vollaard (Tilburg University) en andere 
experts bedanken voor hun bereidheid om mee te denken. De verantwoordelijkheid voor de analyse en de 
conclusies ligt volledig bij het CPB. 
2 Zie Tabel B in de appendix voor een uitgebreide samenvatting. 
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kennis bij de politie hierover te verbreden en boetes beter af te stemmen op 
criminele winsten. (paragraaf 2.1, 3.1 en hoofdstuk 4) 

2. Aanbieders van cyberveiligheidsoplossingen blijven meestal actief op nationaal of 
regionaal niveau, omdat afnemers vaak een voorkeur hebben voor een grote of 
bekende aanbieder. Nieuwe veiligheidsoplossingen krijgen daardoor mogelijk 
minder ruimte. De overheid kan startende bedrijven meer mogelijkheden geven 
door sbir-aanbestedingen en certificering van bedrijven. Heroverweging van 
internationale afspraken over exportvergunningen kan de toegang tot 
buitenlandse kennis bevorderen. (paragraaf 2.2) 

3. Onveilige software en onveilige digitale diensten blijven kansen bieden aan 
criminelen. Verkopers van software en digitale diensten hebben onvoldoende 
prikkels om te concurreren op de veiligheid van hun producten en beperken 
daarom hun aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van hun producten. Een 
wettelijk vereiste minimum productaansprakelijkheid kan verkopers een prikkel 
geven om de veiligheid van hun producten te vergroten. (paragraaf 2.3 en 2.6) 

4. Phishing bedreigt de betrouwbaarheid van e-mail. Overheden en bedrijven gaan 
daarom steeds meer beveiligde berichtenboxen gebruiken. Overheden en semi-
overheden kunnen de aantrekkelijkheid van e-mail als betrouwbare 
communicatievorm verbeteren door zelf meer gebruik te maken van bestaande 
veilige standaarden voor authenticatie en encryptie zoals TLS, DKIM, SPF en 
DMARC. De pas-toe-of-leg-uit regels die hiervoor gelden, kunnen beter 
gehandhaafd worden. Idensys en iDIN kunnen binnen Nederland alternatieve 
platformen voor betrouwbare communicatie bieden. (paragraaf 2.4 en 3.2) 

5. Geavanceerde financieel gedreven aanvallen kunnen een bedreiging gaan vormen 
voor vitale processen binnen de financiële sector. Cyberveiligheid zou voor alle 
vitale sectoren onderdeel kunnen zijn van geïntegreerd toezicht, net als in de 
financiële sector. (paragraaf 2.5) 

6. Economische spionage door statelijke actoren kan negatieve gevolgen hebben 
voor de opbrengsten van investeringen in onderzoek en ontwikkeling door 
bedrijven. (paragraaf 3.3) 

7. Omvangrijke datalekken en DDoS-aanvallen blijven waarschijnlijk. Naast de 
directe kosten voor (potentiële) slachtoffers, kan dit het gebruik van gevoelige 
diensten via internet beperken. De partijen die de beste informatie en 
mogelijkheden hebben om de veiligheid te borgen zouden meer 
verantwoordelijkheden kunnen krijgen. Zo kunnen Internet Service Providers 
(ISP’s) een grotere rol spelen bij het voorkomen en mitigeren van DDoS-
aanvallen. (paragraaf 3.3 en hoofdstuk 4) 

1.2 Over deze rapportage 

Het doel van de rce is om inzicht te bieden in achterliggende oorzaken, gevolgen en 
omvang van cyberrisico’s en zo beleidsmakers en bedrijven te helpen bij het 
begrijpen en prioriteren van risico’s. Waar mogelijk bespreekt de rce ook opties voor 
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overheidsbeleid. De rce bouwt voort op het cybersecuritybeeld Nederland 2015 van 
het NCSC. Het cybersecuritybeeld geeft een jaarlijks overzicht van de trends op het 
gebied van cyberveiligheid. De meerwaarde van de rce ligt in de economische analyse 
van cyberveiligheid – centraal staan marktfalen waardoor cyberveiligheid beperkt 
wordt en de risico’s die hieruit ontstaan voor bedrijven en consumenten. In de rce ligt 
de nadruk op financieel gedreven cybercriminaliteit, terwijl het csbn ook ingaat op 
vandalisme, activisme, terrorisme en spionage. Net als financieel gedreven 
cybercriminaliteit kunnen deze motieven ook schade opleveren voor het vertrouwen 
in het digitale economische verkeer. 
 
Alle gebruikte gegevens zijn openbaar toegankelijk en desgewenst opvraagbaar bij 
het CPB. Een overzicht van de gebruikte bronnen is opgenomen als bijlage bij dit 
rapport. 

1.3 Analytisch kader 

Cyberveiligheid is volgens de definitie in de Nationale Cyber Security Strategie van 
het ministerie van Veiligheid en Justitie/NCTV “het streven naar het voorkomen van 
schade door verstoring, uitval of misbruik van ict en, indien er toch schade is 
ontstaan, het herstellen hiervan.” Cyberveiligheid kan onbedoeld, bewust of 
kwaadwillend ingeperkt worden. In het laatste geval is sprake van cybercriminaliteit. 
Een formele definitie van risico is het effect van onzekerheid op doelen.3 In deze 
rapportage staan twee soorten onzekerheden centraal: onzekerheid over de omvang 
en de gevolgen van een probleem en onzekerheid over de manier waarop problemen 
kunnen worden opgelost. Het doel dat in deze rapportage centraal staat is een 
maatschappelijk gezien optimaal niveau van cyberveiligheid.  
 
Het belang van cyberveiligheid voor de economie laat zich niet kwantificeren – en 
hetzelfde geldt voor de genoemde risico’s. Niet alleen vanwege meetproblemen, we 
weten simpelweg nog niet hoe we de kosten en baten van meer cyberveiligheid voor 
de economie kunnen bepalen. Weliswaar geven sommige rapporten schattingen van 
de economische schade van cybercriminaliteit, maar deze studies zijn doorgaans 
gebaseerd op de best guesses van experts en/of ondoorzichtige methodologieën. Ook 
het belang van ict in den brede voor de economische groei is niet eenvoudig te 
bepalen, al is hier wel statistisch onderzoek naar gedaan. Tussen 1995 en 2004, een 
periode waarin het gebruik van ict sterk toenam, was de productiviteitsgroei ruim 
een procentpunt hoger. Een causaal verband is echter nog niet vastgesteld.  
 
Figuur 1.1 geeft het algemene denkkader van dit rapport. Het primaire onderscheid is 
tussen marktfalen, probleemgebieden en dreigingen/manifestaties. Marktfalen treedt 
op als de beslissingen van bedrijven en consumenten niet tot het maatschappelijk 
wenselijke niveau van cyberveiligheid leiden. We onderscheiden hierbij vijf algemene 
                                                             
3 ISO 31000 (2009) / ISO Guide 73:2002. 
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oorzaken van marktfalen. Zo kan een transactie tussen twee partijen ook gevolgen 
hebben voor een derde partij (‘extern effect’). De markt kan ook falen als een 
monopolist zijn productie inperkt om meer winst te kunnen maken (‘marktmacht’) of 
als een verkoper meer informatie over een product heeft dan potentiële kopers 
(‘asymmetrische informatie’). Systematische denkfouten (‘irrationeel gedrag’) zijn 
een andere reden waarom markten kunnen falen. Tot slot kunnen markten falen als 
een onzekere toekomst het moeilijk maakt om contracten af te sluiten (‘incomplete 
contracten’).  
 
Marktfalen kan leiden tot minder of juist meer cyberveiligheid dan maatschappelijk 
gezien optimaal is. Maximale veiligheid is meestal niet optimaal, omdat de kosten van 
volledige veiligheid niet opwegen tegen de baten voor de maatschappij. Veel 
ondernemingen maken daarom een kwantitatieve kosten-baten analyse bij 
investeringsbeslissingen rond cyberveiligheid. Voor de economie in zijn geheel is het 
nog niet goed mogelijk om dat te doen. Een marktfalen-analyse kan wel aangeven 
waar een tekort of overschot aan cyberveiligheid zich mogelijk voordoet – en wat 
daaraan gedaan kan worden. 
 
Door marktfalen ontstaan verschillende probleemgebieden rond cyberveiligheid. 
Deze probleemgebieden hebben niet alleen betrekking op cybercriminaliteit, maar 
ook op cyberveiligheid in bredere zin. Softwarekwetsbaarheden of een suboptimale 
werking van de markt voor cyberveiligheidsoplossingen leiden bijvoorbeeld ook tot 
verstoringen of uitval van ict. 
 
Dreigingen en manifestaties zijn het derde onderdeel van het analytisch kader in 
figuur 1.1. Onder de term dreigingen en manifestaties verstaan we concrete manieren 
waarop en middelen waardoor cyberveiligheid afneemt. Dit zijn vooral vormen van 
cybercriminaliteit, activisme en spionage. Voorbeelden hiervan zijn phishingmails, 
gegevensdiefstal en DDoS-aanvallen.4 Het verschil tussen een dreiging en 
manifestatie is dat een dreiging een potentiële verstoring is en een manifestatie een 
gerealiseerde (gematerialiseerde) verstoring is. De uitingsvorm van dreigingen kan 
steeds veranderen. Als mensen bekend zijn geraakt met een risico of wanneer 
technologische oplossingen gevonden zijn wordt de methode minder effectief en gaan 
cybercriminelen op zoek naar nieuwe methoden.  
 
Dreigingen en manifestaties van cybercriminaliteit ontstaan uit combinaties van 
probleemgebieden. Zo maken softwarekwetsbaarheden (bijvoorbeeld ‘zero-days’, 
maar ook bekende tekortkomingen) het mogelijk om computers te hacken en kan 
opsporing van cybercriminaliteit inefficiënt zijn. De probleemgebieden ‘ict-
afhankelijkheid vitale sectoren’ en ‘ongelijkheid in cyberveiligheid’ gaan juist in op de 
gevolgen die cybercriminaliteit kan hebben.  
 

                                                             
4 Zie ENISA (2016) voor een uitgebreide classificatie van dreigingstypen (link)  

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/enisa-threat-landscape/etl2015/enisa-threat-taxonomy-a-tool-for-structuring-threat-information
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Figuur 1.1 Analytisch kader Risicorapportage 

 

1.4 Selectie van onderwerpen en leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bespreekt de probleemgebieden die naar onze inschatting aandacht 
verdienen. Dit zijn: opsporing en vervolging van cybercriminaliteit (paragraaf 2.1), de 
markt voor cyberveiligheid (paragraaf 2.2), softwarekwetsbaarheden (paragraaf 2.3), 
encryptie en authenticatie (paragraaf 2.4), ict-afhankelijkheid van vitale sectoren 
(paragraaf 2.5) en ongelijkheid in digitale veiligheid (paragraaf 2.5).  
 
Uit (combinaties van) deze probleemgebieden ontstaat een groot aantal verschillende 
soorten concrete dreigingen en manifestaties. Hieruit is een selectie van vier 
onderwerpen gemaakt op basis van de literatuur5, actualiteit6 en discussies met 
experts. Hoofdstuk 3 geeft een analyse van ransomware (paragraaf 3.1), phishing en 
malafide websites (paragraaf 3.2), datalekken (paragraaf 3.3). DDoS-aanvallen 
worden als speciaal onderwerp besproken in hoofdstuk 4. Het doel van deze 
bespreking is om te illustreren hoe probleemgebieden specifieke bedreigingen 
mogelijk maken, niet om de toekomstige bedreigingen voor de cyberveiligheid in te 
schatten.  

                                                             
5 Het CSBN van 2015 en Symantec (2016) noemen bijvoorbeeld ransomware en phishing als belangrijke 
manifestaties van cybercriminaliteit.  
6 Alleen al in april van 2016 vonden bijvoorbeeld grote datalekken plaats: persoonsgegevens van 50 miljoen 
Turken zouden online gezet zijn (link) en kwam 2,6 terabytes aan financiële gegevens van vermogenden aan het 
licht (“de Panama Papers”), (link).  
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2 Probleemgebieden 

2.1 Opsporing en vervolging cybercriminaliteit 

Inleiding 
Na onderzoek door het Nederlandse Team High Tech Crime (THTC) arresteerde de 
politie op 14 september 2015 twee Amersfoorters in de Coinvaultzaak. Het 
Coinvaultvirus was een cryptowarevirus dat bestanden van slachtoffers versleutelde 
en hiermee geld afperste. Het virus heeft minstens tweeduizend computers besmet 
waarvan ongeveer dertig slachtoffers losgeld hebben betaald.7 Het is onbekend 
hoeveel de criminelen hiermee hebben verdiend, maar de omzet bij vergelijkbare 
zaken wordt geschat op honderdduizenden euro’s.8 
 
In dit specifieke geval kon de strafrechtketen de zaak wel oplossen, maar niet 
voorkómen. Hoe goed wordt cybercriminaliteit in Nederland afgeschrikt en 
bestreden door de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter? Welke 
mogelijkheden zijn er om cybercriminaliteit nog meer te voorkomen? 
 
Misdaad, aangifte en straf 
Met de opkomst van ict in de maatschappij is cybercriminaliteit9 een alledaags 
fenomeen geworden. In 2015 was elf procent van de Nederlanders slachtoffer van 
een vorm van cybercriminaliteit.10 Per honderd inwoners vonden in 2015 negentien 
cybercriminaliteitsdelicten plaats – sommigen personen waren dus slachtoffer van 
meerdere delicten. Figuur 2.1 vergelijkt de incidentie en aangiftes van 
cybercriminaliteit met andere misdrijven. Cybercriminaliteit komt nu net zo vaak 
voor als vermogensdiefstal. 
 

                                                             
7 NCSC (2015). 
8 Zie paragraaf 2.1 en NCSC (2014), tabel 6. 
9 Cybercriminaliteit zijn misdrijven die met behulp van digitale methoden worden gepleegd. Het kan daarbij gaan 
om klassieke misdrijven – bijvoorbeeld fraude, oplichting en diefstal – die met nieuwe middelen worden gepleegd 
maar ook om ‘hardcore’ cybercriminaliteit waarbij ict zowel middel als doel is van de crimineel. 
10 CBS (2015), Veiligheidsmonitor. De vormen van cybercriminaliteit waar het CBS naar vraagt zijn 
identiteitsfraude (phishing valt daar onder), koop- en verkoopfraude (niet leveren of niet betalen voor via internet 
gekochte/verkochte goederen of diensten), hacken (bijvoorbeeld op een e-mail account) en cyberpesten. 
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Figuur 2.1 Cybercriminaliteit komt vaak voor, maar kent lage aangiftebereidheid 

 
Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2015. De steekproefomvang was 111.252. 
 
Wat opvalt aan de figuur is dat van cybercriminaliteitsdelicten relatief weinig aangifte 
wordt gedaan. Het aangiftepercentage bij cybercriminaliteit is 8%, terwijl dat bij 
gewelds- en vermogensdelicten 21% en 35% is. Deze lage bereidheid tot aangifte kan 
samenhangen met lage verwachtingen bij slachtoffers over de 
opsporingsmogelijkheden van de politie, beperkte (financiële) schade of 
schaamtegevoelens. 
 
Figuur 2.2 Computervredebreuk in de strafrechtketen (2005 – 2014) 

 
Bron: CBS, “Tabellen criminaliteit en rechtshandhaving 2014”. Computervredebreukzaken 2005 – 2014. (1) Onder 
schikkingen worden voorstellen (‘transacties’) verstaan van het OM aan de verdachte om aan strafvervolging te 
ontkomen. 
Noot: De CBS-cijfers zijn jaarlijkse standcijfers. Naast computervredebreuk zijn ook andere vormen van cybercriminaliteit 
wettelijk strafbaar, zoals het vernielen van gegevens of aftappen. Zie De Cuyper en Weijters (2016) voor overzicht van 
de juridische aspecten van cybercriminaliteit. 
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Op basis van (administratieve) rechtshandhavingsgegevens werd in de periode 2005 
tot en met 2014 bijna zestienduizend keer aangifte gedaan van 
computervredebreuk11 (figuur 2.2). In dezelfde periode nam het Openbaar Ministerie 
786 aangiftes in behandeling. In 343 zaken van computervredebreuk (130 keer 
schuldig en 213 schikkingen) werd een misdrijf bestraft of geschikt.12 
 
De pakkans voor computervredebreuk lijkt klein; het aantal aangiftes is namelijk veel 
hoger dan het aantal bestrafte misdrijven. Naast de pakkans is ook de strafmaat van 
belang voor het afschrikken. De rechter kan voor computervredebreuk een celstraf 
opleggen tot vier jaar, afhankelijk van de vorm en ernst van het misdrijf, of een boete 
van maximaal 20.250 euro (de vierde categorie). Ook kan de rechtbank 
schadeloosstellingen opleggen. Tabel 2.1 laat voor de afgelopen vijf jaar zien dat de 
rechter in cybercriminaliteitszaken gemiddeld een boete of schadeloosstelling oplegt 
van ruim zevenduizend euro en een celstraf van een jaar. 
 
Tabel 2.1 Overzicht rechterlijke uitspraken cybercriminaliteit 

Jaar  
uitspraak 

Gemiddelde boete of  
schadeloosstelling (€) 

Celstraf (in jaren) 

  gemiddelde hoogste 
2011 1.812 0,8 3 
2012 500 1,2 2 
2013 8.969 1,2 3,3 
2014 582 0,5 1,1 
2015 11.227 1,2 3,3 
totaal 7.362 1,1 3,3 
    
Bron: rechtspraak.nl. Noot: de rechtszaken zijn door het CPB gevonden door te 
zoeken op de termen computervredebreuk, DDoS, malware, virussen en phishing. 
Misdrijven waarbij cybercrime niet de kern vormde, zoals bij kinderporno, zijn niet 
meegenomen in de analyse. De strafmaat is berekend voor die zaken waarbij de 
verdachte schuldig werd bevonden. Niet alle rechtszaken worden op rechtspraak.nl 
geplaatst waardoor de tabel een selectie laat zien van alle cybercriminaliteitszaken 

  
  

Een boete van gemiddeld zevenduizend euro lijkt hoog, maar is laag in vergelijking 
met de winsten van sommige cybercriminelen. De opbrengst van ransomware ligt 
bijvoorbeeld tussen de 2.770 euro en 83.000 euro per dag.13  
 
Door de relatief lage pakkans en straffen voor cybercriminaliteit en de toename van 
het economisch belang van ict in de samenleving valt te verwachten dat financieel 
gemotiveerde cybercriminaliteit toeneemt. In de rechtszaken over cybercriminaliteit-
misdrijven van de afgelopen twee jaar is dat te zien aan het hoge aandeel van 
phishing-misdrijven, zie figuur 2.3. 
 

                                                             
11 Computervredebreuk is de strafrechtelijke term voor het onbevoegd inbreken in een computer of netwerk. 
Voorbeelden van cybercriminaliteit die valt onder computervredebreuk zijn phishing, het opzetten van malafide 
websites of verspreiding van malware. 
12 Merk op dat bij misdrijven meerdere slachtoffers kunnen zijn en dat daardoor meerdere aangiftes kunnen 
leiden tot één rechtszaak. 
13 Zie paragraaf 2.1 en NCSC (2014), tabel 6. 



 

9 

Figuur 2.3 Aantal rechtszaken per type cybermisdrijf (2014-2015) 

 
Bron: rechtspraak.nl. 
Noot: de rechtszaken zijn door het CPB gevonden door te zoeken op de termen computervredebreuk, DDoS, malware, 
virussen en phishing. Misdrijven waarbij cybercrime niet de kern vormde, zoals bij kinderporno, zijn niet meegenomen in 
de analyse. Niet alle rechtszaken worden op rechtspraak.nl geplaatst waardoor de tabel een selectie laat zien van alle 
cybercriminaliteit-zaken in Nederland. 
 
Naast het opsporen van criminelen is de politie ook actief bij het verstoren van 
criminele handelingen. Dit gebeurt veelal in samenwerking met banken en ISP’s.14 Bij 
een lage pakkans kan verstoring een effectief middel zijn om de baten van misdaad te 
verkleinen en zo de veiligheid te vergroten. 
 
Economische inzichten over opsporing 
De mechanismen bij cybercriminaliteit zijn vaak dezelfde als bij ‘gewone’ misdrijven. 
Net als bij een gewone inbraak dringen cybercriminelen bij een hack binnen bij het 
bezit van het slachtoffer en vernielen of stelen daar eigendommen. Bestaande 
economische inzichten over criminaliteit zijn daarom ook van toepassing op 
cybercriminaliteit. Net als gewone criminelen, maken cybercriminelen vaak een 
bewuste of onbewuste inschatting van de kosten en baten van een misdrijf. Een 
(cyber)crimineel zal een misdrijf plegen als de verwachte baten hoger zijn dan de 
verwachte kosten.15 De verwachte kosten van het plegen van een misdrijf bestaan 
grofweg uit de directe kosten van het misdrijf, de pakkans maal de zwaarte van de 
straf en het mislopen van alternatieve inkomsten. 
 
Voorzorgsmaatregelen (zoals een inbraakwerend raam16 of het gebruik van een sterk 
wachtwoord) kunnen de directe kosten van een misdrijf voor de crimineel verhogen. 
Een brede toepassing van voorzorgsmaatregelen kunnen leiden tot een brede daling 
van criminaliteit: als de meeste huizen of auto’s in een wijk of stad goed beveiligd zijn, 
                                                             
14 Voorbeelden van verstoring van criminaliteit zijn het aanspreken van hostingbedrijven op (onbewuste) 
facilitering van cybercriminaliteit (link) en het stoppen door de politie van ‘money mules’ – individuen die 
geronseld zijn door criminelen om hun te faciliteren bij het witwassen van illegale winsten (link). 
15 Zie bijvoorbeeld Becker (1968). 
16 Zie Vollaard en Van Ours (2011) voor een empirische studie naar de impact van inbraakwerende ramen op de 
incidentie van inbraken. 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/06/12/antwoorden-kamervragen-over-het-aanspreken-van-hostingproviders-door-de-politie-op-cybercrime
https://www.politie.nl/nieuws/2016/maart/1/11-groot-aantal-moneymules-opgepakt.html
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zullen lokale potentiële criminelen minder snel overgaan tot het delict.17 Een betere 
beveiliging van veelgebruikte ict-toepassingen zoals besturingssystemen zal daarom 
ook leiden tot minder cybercriminaliteit. Benodigd hiervoor is dat de markt voor 
cyberveiligheid (preventie) goed werkt (paragraaf 2.2), dat software veilig is 
(paragraaf 2.3), dat gebruikers andere internetters kunnen identificeren en dat zij 
hun gegevens kunnen beschermen (paragraaf 2.4). 
 
Naast overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen klassieke criminaliteit en 
cybercriminaliteit. Ten eerste zijn in het cyberdomein daders doorgaans moeilijker 
op te sporen. Nieuwe technologieën maken het eenvoudig om anoniem en nauwelijks 
traceerbaar computermisdrijven te plegen. Bij andere vormen van criminaliteit is er 
vaak fysieke aanwezigheid (inbraak, heling, geweld), die identificatie van de dader 
makkelijker maakt. Internetcriminelen kunnen betalingen in bitcoins eisen, hun IP-
adres verbergen en gegevens versleutelen. Dergelijke maskeringstechnologieën zijn 
veelal niet beschikbaar voor klassieke misdrijven. 
 
Ten tweede zijn de schaalvoordelen bij cybercriminaliteit groter. Malware, dat 
gebruik maakt van een softwarekwetsbaarheid, of een slim opgestelde phishingmail 
kan in korte tijd gemakkelijk veel slachtoffers maken. Dit kan voor cybercriminelen 
zeer winstgevend zijn. Voor opsporing suggereert de schaalbaarheid dat de 
werkelijke groep slachtoffers veel groter kan zijn dan de groep personen die aangifte 
heeft gedaan. Ook kunnen meerdere aangiftes herleidbaar zijn tot één dader. Een 
andere bron van schaalvoordelen is de opkomst van ‘cybercrime-as-a-service’ 
diensten, waarbij cybercriminelen botnets verhuren aan andere hackers of 
malwaretechnieken ontwikkelen en doorverkopen.18 Hierdoor wordt het plegen van 
cybermisdrijven goedkoper en gemakkelijker. 
 
Het derde belangrijke verschil is dat het voor een cybercrimineel eenvoudiger is om 
internationaal te opereren. In het cyberdomein zijn geografische afstanden immers 
niet relevant meer. Nederlandse rechercheurs zijn daardoor afhankelijk van hun 
buitenlandse collega’s. De met deze afstemming gepaard gaande tijd en moeite maken 
het voor de politie lastiger om internationale cybercriminaliteit op te sporen. 
 
Tot slot is schade door gewone (vermogens)criminaliteit meestal goed verzekerbaar, 
maar verzekeringen tegen cybercriminaliteit staan nog in de kinderschoenen. Bijna 
97% van de huishoudens heeft bijvoorbeeld een inboedelverzekering waarmee zij 
gedekt zijn tegen schade na een inbraak.19 Een mogelijke reden voor de slechte 
verzekerbaarheid van cybercriminaliteit is moreel gevaar. Door het digitale karakter 
van cybercriminaliteit kan een slachtoffer vaak moeilijk bewijzen dat sprake was van 
een hack – digitale braaksporen zijn moeilijk te vinden. Daarnaast is de schade bij 

                                                             
17 Ayres en Levitt (1998) laten zien dat de beschikbaarheid van Lojack (een apparaat dat helpt om gestolen 
auto’s terug te vinden) leidt tot een scherpe daling van autodiefstallen. 
18 Zie bijvoorbeeld Samani (2013) en NCSC (2015). 
19 Verbond van Verzekeraars (2016), p. 14. 
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cybercriminaliteit vaak lastiger te kwantificeren. Bij een gewone diefstal van een 
goed kan een marktwaarde bepaald worden, maar bij cybercriminaliteit gaat het vaak 
om persoonsgegevens of intellectueel eigendom, waarvan de waarde niet eenvoudig 
vastgesteld kan worden. 
 
Beleidsopties 
De lage directe kosten van cybercriminaliteit, de lage pakkans, de relatief lage 
strafmaat en incidenteel hoge winsten maken financieel gedreven cybercriminaliteit 
aantrekkelijk. Als deze drie factoren niet veranderen zal de dreiging vanuit 
cybercriminaliteit niet dalen. In de Veiligheidsagenda 2015-2018 is het tegengaan 
van cybercriminaliteit daarom een van de speerpunten. Zo heeft de politie het doel 
om in 2018 ten minste 360 cybercriminaliteitszaken op te pakken en ook regionale 
eenheden hieraan te laten werken. Een voordeel van deze doelstelling is dat de politie 
bewust en controleerbaar cybercriminaliteit oppakt. Nadelen van dergelijke 
kwantitatieve doelstellingen zijn dat de kwaliteit van het politiewerk eronder kan 
lijden als cijfers centraal staan20 en dat veranderende regionale omstandigheden om 
flexibiliteit vragen (Vollaard, 2003).21  
 
Het kabinet heeft verder recent twee wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede 
Kamer; de ‘Wet computercriminaliteit III’ en de ‘Wet gegevensverwerking en 
meldplicht cybersecurity’. Deze voorstellen geven opsporingsdiensten meer 
bevoegdheden bij de opsporing van ernstige delicten en verplichten vitale 
organisaties om ernstige ict-inbreuken te melden. 
 
Het aangiftepercentage van cybercriminaliteit kan toenemen als digitale aangifte van 
veelvoorkomende vormen van cybercriminaliteit mogelijk wordt – internet is immers 
het ‘plaats delict’ van cybercriminaliteit. Nu moeten slachtoffers nog aangifte doen op 
het politiebureau en daar zijn ze afhankelijk van de kennis van de 
intakemedewerkers. Als die het misdrijf niet herkennen als een strafbaar delict of 
niet goed omschrijven in het dossier is de kans klein dat de deskundige rechercheurs 
de zaak in behandeling nemen. Om deze redenen is een proef gedaan met digitale 
aangifte van online handelsfraude bij het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting en 
zijn in de afgelopen jaren handleidingen gemaakt om de kennis bij 
intakemedewerkers te verbreden. 
 
Voor een beter inzicht bij opsporingsdiensten in de actuele bedreigingen voor 
bedrijven kan publiek-private samenwerking nuttig zijn. Verder kunnen landen beter 
samenwerken bij de bestrijding van cybercriminaliteit. Dit ligt voor de hand vanwege 
het internationale karakter van cybercriminaliteit. Een eerste stap is mogelijk een 
Europees register van cybercriminaliteitszaken of aangiftes.  
 

                                                             
20 Zie ook de Wet van Goodhart: “Once a measure becomes a target,it ceases to be a good measure.” 
21 Alternatieve prestatiesystemen worden besproken in Vollaard (2003). 
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De effectiviteit van een hogere pakkans kan vergroot worden door een verhoging van 
boetes en andere strafmaten. De maximale boete zou meer in lijn gebracht kunnen 
worden met de verwachte winsten van de verboden gedraging, zoals dat nu ook al in 
het mededingingsrecht gebruikelijk is. Bij een lage pakkans kan verstoring van 
criminele handelingen een effectief middel zijn om cybercriminaliteit tegen te gaan. 
Bij de verstoring van bulkcriminaliteit kan ook de politie gebruik maken van 
schaalvoordelen.22 
 
Tot slot, ook in het cyberdomein maakt gelegenheid de dief. Zonder potentiële 
slachtoffers geen potentiële daders. Voor het tegengaan van cybercriminaliteit is het 
van belang dat de potentiële slachtoffers de risico’s kennen en zo een kosten-
batenafweging over het investeren in preventie kunnen maken. In de volgende 
paragrafen komen redenen aan bod waarom potentiële slachtoffers onnodige risico’s 
lopen.  

2.2 Markt voor cyberveiligheid 

Inleiding 
Fox-IT, een van de grootste computerbeveiligingsbedrijven in Nederland, werd eind 
2015 overgenomen door het Engelse NCC Group. Fox-IT levert een scala aan 
beveiligingsdiensten aan overheden, financiële instellingen en andere (vitale) 
bedrijven. Als reden voor de overname wees Fox-IT op de kansen om via NCC Group 
internationaal verder te groeien.23 Wordt de Nederlandse cyberveiligheid te 
afhankelijk van andere landen? En hoe erg is dat? 
 
Voor een goed werkende markt voor cyberveiligheid is ook een goed functionerende 
vraagzijde nodig. Er zijn aanwijzingen dat de overheid de rol van inkoper niet goed 
vervult24 en ook MKB’ers en consumenten lijken vaak meer geïnteresseerd in de prijs 
dan in het gerealiseerde niveau van cyberveiligheid. 
 
De markt voor cyberveiligheid 
Cyberveiligheidsproducten en -diensten helpen de economie en maatschappij om op 
een veilige manier (meer) gebruik te maken van ict.25 Voorbeelden van deze 
producten zijn antivirus-software, firewalls, (disk-) encryptie, identificatiesystemen 
en big data technologieën voor (afwijkende) patroonherkenning. Voorbeelden van 
dienstverlening zijn het adviseren over preventieve maatregelen, het testen van de 
veiligheid van ict-systemen (pentesting) en diagnose en noodmaatregelen bij 
cyberveiligheid-incidenten. 
 

                                                             
22 Zie bijvoorbeeld voetnoot 14. 
23 Zie dit persbericht van Fox-IT.  
24 Zie het rapport van de Tijdelijke Commissie ICT (2015). (link)  
25 Zie Pierre Audoin Consultants (2013) voor een vergelijkbare definitie.  

https://www.fox-it.com/nl/nieuws/fox-it-wordt-onderdeel-van-ncc-group/
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/tcict
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Het aanbod van cyberveiligheid is steeds meer geïntegreerd met andere ict-diensten 
(zoals software) en niet-ict-diensten (zoals advisering). Dit komt doordat steeds 
vaker al bij de ontwerpfase van digitale systemen of technologieën aandacht is voor 
cyberveiligheid, in plaats van achteraf. VKA/SEO (2016) laat bijvoorbeeld zien dat 
10% van de Nederlandse it-bedrijven cyberveiligheidsdiensten aanbiedt. Deze 
bundeling van cyberveiligheid met andere producten en diensten maakt het moeilijk 
om een aparte markt voor cyberveiligheid te kunnen onderscheiden. 
 
Tabel 2.2 Uiteenlopende schattingen marktomvang cyberveiligheid 

Bron Methode Economie Omvang (omzet) Afgeleide omvang 
Nederlandse markt 

     
Europese 
Commissie26 

onbekend EU (2013) 11,2 mld dollar 0,4 mld euro 

VKA/SEO (2016) enquête Nederland (2014) 7,5 mld euro 7,5 mld euro 

Pierre Audoin 
Consultants 
(2013)27 

bottom-up Verenigd Koninkrijk 
(2013) 

3,3 mld euro 0,9 mld euro 

Pierre Audoin 
Consultants 
(2012)28 

enquête  Frankrijk (2011) 5,0 mld euro 1,8 mld euro 

Bundesministerium 
für Wirtschaft und 
Technologie 
(2013)29 

administratieve 
(btw) gegevens 

Duitsland (2012) 6,2 mld euro 1,4 mld euro 

Noot: de omvang voor de Nederlandse cyberveiligheidsmarkt is afgeleid door de geschatte marktomvang te 
vermenigvuldigen met de ratio van het BBP van Nederland en het BBP van de onderzochte economie.  

 
Tabel 2.3 laat zien dat de (naar Nederland omgerekende) schattingen over de omvang 
van de cyberveiligheidsmarkt variëren tussen de 0,4 en 7,5 miljard euro. Deze 
variatie kan veroorzaakt worden door het gebruik van verschillende marktdefinities 
en onderzoeksmethodes. Ook is het mogelijk dat de verschillende nationale markten 
voor cyberveiligheid in een verschillende ontwikkelingsfase zitten. 
 
De meeste cyberveiligheidsbedrijven zijn nationaal georiënteerd, maar een kleine 
groep internationale bedrijven is in de meeste Europese landen actief.30 Dit zijn 
bijvoorbeeld Symantec (software), IBM (veiligheidsdiensten) en Cisco 
(hardwareveiligheid). In Nederland hadden de vijf grootste aanbieders in 200831 een 
marktaandeel van negentien procent.32 Deze mondiale aanbieders concurreren met 
een groot aantal kleinere Europese aanbieders, zoals Fox-IT in Nederland of Sophos 
in het Verenigd Koninkrijk. De Europese aanbieders blijven meestal actief op 

                                                             
26 Klik hier voor de bron.  
27 (link) naar de bron. 
28 Zie hier.  
29 Zie hier. 
30 Bron: Europese Commissie (2015) en IDC EMEA (2009). 
31 Recentere cijfers over marktaandelen zijn nog niet beschikbaar. De Europese Commissie werkt momenteel 
aan een marktstudie van de cyberveiligheidssector. Deze studie verschijnt in de loop van 2016. (link) 
32 IDC EMEA (2009). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-industry-market-survey
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/259500/bis-13-1231-competitive-analysis-of-the-uk-cyber-security-sector.pdf
https://www.pac-online.com/lobservatoire-de-la-fili%C3%A8re-de-la-confiance-num%C3%A9rique-en-france
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/it-sicherheitsmarkt-in-deutschland
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-industry-market-survey
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nationaal of regionaal niveau. Met twintig procent is het gemiddelde marktaandeel 
van de top vijf niet hoog in vergelijking met veel andere (ict- en niet-ict-markten). Als 
het marktaandeel een goede indicator is voor marktmacht en keuzevrijheid voor de 
afnemers, dan lijkt aan de aanbodzijde geen sprake te zijn van een 
oligopolieprobleem. 
 
Op de vraagzijde van de markt voor cyberveiligheid kan onderscheid gemaakt 
worden tussen de overheid, grote ondernemingen en retail (consumenten plus het 
MKB). Het aandeel van de overheid op de markt wordt geschat op 33 procent, grote 
bedrijven besteden 48 procent en het retailsegment beslaat 19 procent.33  
 
Barrières voor goede marktwerking 
De Europese markt voor cyberveiligheidsdiensten lijkt gefragmenteerd: kleine tot 
middelgrote Europese bedrijven zijn vaak niet in staat om buiten de landsgrenzen te 
groeien en zo schaalvoordelen te realiseren. Dit zou kunnen komen doordat afnemers 
zoals overheden en consumenten een voorkeur hebben voor gevestigde nationale of 
mondiaal opererende spelers. De voorkeur voor bekende merken hoeft niet 
onwenselijk te zijn omdat de grote aanbieders vaak een reputatie te verliezen hebben 
en een breder pakket kunnen leveren. 
 
Een andere barrière voor internationale dienstverlening komt voort uit het gegeven 
dat kennis over cyberveiligheid ook offensief ingezet kan worden. Kennis over een 
onbekende softwarekwetsbaarheid, een ‘zero-day’, kan niet alleen gebruikt worden 
voor beveiliging, maar ook om een andere partij aan te vallen. Voor de export van dit 
soort diensten kan daarom een exportvergunning nodig zijn. Internationale 
afspraken hierover zijn gemaakt in het Wassenaar Arrangement. Nader onderzocht 
kan worden of deze beperkingen de juiste balans weten te vinden tussen de 
mogelijkheden voor bescherming en de proliferatie van cyberwapens. 
 
Een mogelijke barrière voor goede marktuitkomsten is overheidsfalen. Met een 
aandeel van circa 30% is de overheid een van de grootste afnemers van 
cyberveiligheidsdiensten. De overheid koopt bijvoorbeeld kennis in voor defensie, 
inlichtingendiensten, beveiliging van overheidsdata en overheidscommunicatie. 
Sommige zeer innovatieve Europese bedrijven zijn nog steeds grotendeels 
afhankelijk van de vraag vanuit de overheid. Vanwege deze sleutelpositie is het 
cruciaal dat de overheid op een goede en veilige manier inkoopt. 
 
Overheden in binnen- en buitenland schieten soms tekort als vrager op de markt voor 
cyberveiligheid.34 Kleinere aanbieders lijken bijvoorbeeld te beperkt te kunnen 

                                                             
33 PAC (2013). 
34 Zie voor een beschrijving van de Nederlandse casus bijvoorbeeld het rapport van de Tijdelijke Commissie ICT 
(2015). OFT (2014) benoemt tekortkomingen van de Britse overheid rond ICT.  
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inschrijven op overheidsaanbestedingen.35 Dit zou niet alleen spelen bij 
cyberveiligheid van defensie en inlichtingendiensten, maar ook bij onderwijs en 
lokale overheden. 
 
De overheid zou bijvoorbeeld als opdrachtgever professioneler kunnen optreden 
door zich beter te informeren over technische mogelijkheden en onmogelijkheden 
van ict en de bijbehorende veiligheidsaspecten.36 Bij de gunning van opdrachten lijkt 
de overheid de nadruk te leggen op de prijs en de gewenste 
toepassingsmogelijkheden, ten koste van kwaliteit.37 Ook raken overheidsinstanties 
na een initiële aanbesteding mogelijk te veel gebonden aan een specifieke aanbieder, 
waar ze later niet meer vanaf kunnen als nieuwe, betere producten op de markt 
komen. 
 
Een tweede knelpunt voor de markt zijn externe effecten. Als een organisatie 
onvoldoende beveiligd is, kan dat negatieve effecten op anderen uitoefenen. Een 
server die (zonder medeweten van de eigenaar) deel uitmaakt van een botnet kan 
bijvoorbeeld gebruikt worden bij een DDoS-aanval.38 Externe effecten treden op 
wanneer de negatieve effecten op anderen niet worden meegenomen in de beslissing 
om te investeren in (meer) cyberveiligheid. 
 
Het gangbare idee is dat deze externe effecten leiden tot onderinvesteringen in 
cyberveiligheid.39 Consumenten zouden bijvoorbeeld meer uitgeven aan 
antiviruspakketten als ze de schadelijke effecten van botnets op anderen zouden 
meewegen.40 Het is ook mogelijk dat de externe effecten tot overinvesteringen leiden. 
Als dreigingen via netwerken of verbindingen kunnen overslaan (zoals een brand in 
een naastgelegen pand, een griepvirus of een computervirus), dan is een slechte 
beveiliging van de ene partij een reden voor de ander om een hoog 
beschermingsniveau te kiezen.41 Een forse investering die maar een kleine barrière 
voor criminelen opwerpt, kan voor een individu een grote opbrengst hebben, terwijl 
de opbrengsten voor de maatschappij beperkt zijn. Hierdoor kan een 
beveiligingswedloop ontstaan waarvan het totale effect op cyberveiligheid gering is. 
Het is daarom onduidelijk of maatschappelijk gezien te veel of te weinig in 
cyberveiligheid geïnvesteerd wordt. 
 
Een laatste knelpunt voor de markt is asymmetrische informatie. Veel afnemers van 
cyberveiligheidsdiensten en -producten hebben vaak geen inzicht in de bedreigingen 
voor cyberveiligheid, de gevolgen van een manifestatie en in welke oplossing voor 

                                                             
35 Zie PAC (2013) en OFT (2014). In het Verenigd Koninkrijk zou de overheid bijvoorbeeld onvoldoende 
commerciële en technische kennis hebben en worden te hoge eisen gesteld aan inschrijvende bedrijven bij 
aanbestedingen. 
36 Tijdelijke Commissie ICT (2015). 
37 Tijdelijke Commissie ICT (2015). 
38 Zie hoofdstuk 4. 
39 Anderson en Moore (2006). 
40 Shapiro en Varian (1998). 
41 Acemoglu et al. (2013). 
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hen geschikt is.42 Dit probleem speelt niet alleen bij de overheid maar ook in het 
retailsegment. Als afnemers de kwaliteit van een product niet kunnen zien en 
prestatie-afspreken met leveranciers moeilijk te maken zijn, hebben kopers de 
neiging om te focussen op de prijs of helemaal geen beveiliging in te kopen.  
 
Vanwege het beperkte inzicht in de kwaliteit en noodzaak van 
cyberveiligheidsoplossingen kiezen consumenten en mkb’ers steeds vaker voor gratis 
software of producten die gebundeld met laptops, tablets of telefoons worden 
aangeboden. Van de kleine bedrijven (tien tot twintig werknemers) heeft 
bijvoorbeeld slechts 21% een ict-beveiligingsbeleid, terwijl bij de zeer grote 
ondernemingen (meer dan 500 werknemers) 75% een beveiligingsbeleid heeft.43 
 
Gevolgen voor cyberveiligheid economie 
Imperfecties op de markt voor cyberveiligheid leiden tot een suboptimaal 
veiligheidsniveau. Onvoldoende oog bij de overheid voor cyberrisico’s kan tot 
storingen van (publieke) diensten, misbruik en diefstal van digitale gegevens leiden. 
Door asymmetrische informatie zijn consumenten en MKB’ers vaak onvoldoende 
beschermd tegen cybercriminaliteit en dus vatbaar voor onder meer gerichte hacks 
en ransomware.  
 
Beleidsopties 
De overheid kan, als belangrijke vrager op de markt voor cyberveiligheid, meer 
gebruikmaken van aanbestedingen via sbir.44 Dit is een aanbestedingsvorm die 
geschikt is voor innovatieve projecten, waarbij de vrager vooral inzicht heeft in het 
doel van het project en niet in de vorm van de oplossing. Bij sbir wordt de markt 
uitgedaagd om met verschillende mogelijke oplossingen te komen voor een 
vraagstuk, in plaats van tot een zo goedkoop mogelijke invulling van de functionele 
eisen van de vragende partij. 
 
Ten tweede kan gedacht worden aan een certificering van cyberveiligheids-
aanbieders. Een Nederlands of Europees certificaat verkleint de onzekerheid bij 
(klein-)zakelijke afnemers en verhoogt daarmee de reputatie van kleine en 
middelgrote aanbieders. Dit geeft ze meer kans om buiten de nationale grenzen te 
groeien. Risico’s van certificaten zijn dat ze als toetredingsdrempel kunnen werken 
voor nieuwe aanbieders of leiden tot schijnveiligheid – bijvoorbeeld door het doen 
ontstaan van een afvinkcultuur. 

                                                             
42 PAC (2013) en OFT (2014). 
43 Bron: CBS. 
44 Zie CPB (2016). 



 

17 

2.3 Softwarekwetsbaarheden 

Inleiding 
Op 7 april 2014 sloegen cyberveiligheidsexperts wereldwijd alarm vanwege de 
ontdekking van een programmeerfout in de open source softwarebibliotheek 
OpenSSL.45 Deze fout staat sindsdien bekend als ‘Heartbleed’. Omdat OpenSSL door 
een groot aantal webwinkels, sites en routers wordt gebruikt, maakte Heartbleed het 
mogelijk om ruim een half miljoen websites te hacken en persoonlijke gegevens zoals 
creditcardgegevens en wachtwoorden te bemachtigen. Wereldwijd werden 
internetters opgeroepen om hun wachtwoorden aan te passen.46 

 
Cybercriminelen maken vaak gebruik van kwetsbaarheden en fouten in software. 
Fouten van softwareprogrammeurs leiden tot zwakke plekken en onwetendheid of 
aanpassingskosten bij eindgebruikers zorgen voor onnodig lange blootstellingen aan 
cyberaanvallen. 
 
Hoe onveilig is software? 
Softwarekwetsbaarheden komen veel voor. Van Windows 7, het besturingssysteem 
dat wereldwijd op ruim de helft van de desktop computers staat47, werden in 2015 al 
147 verschillende kwetsbaarheden ontdekt.48 Hiervan waren er 49 aangemerkt als 
‘critical’, wat betekent dat vanwege de softwarekwetsbaarheid hackers zonder 
tussenkomst van de gebruiker kwaadwillende software (malware) kunnen 
installeren.  
 
Tussen de vier belangrijkste besturingssystemen voor pc’s, tablets en smartphones 
bestaan verschillen in het totale aantal ontdekte softwarefouten, maar het aantal 
ernstige (‘critical’) kwetsbaarheden varieert minder sterk – zie figuur 2.4. Voor het 
besturingssysteem van Apple (OS X) werden de afgelopen jaren meer 
kwetsbaarheden gevonden, maar het aantal kritieke kwetsbaarheden was van 
vergelijkbare grootte als bij Android en Windows 7. 
 
De prikkels om op zoek te gaan naar en gebruik te maken van 
softwarekwetsbaarheden kunnen op twee manieren samenhangen met het 
marktaandeel. Ten eerste zullen zowel hackers als beveiligingsexperts intensiever 
zoeken naar mogelijke kwetsbaarheden naarmate een softwarepakket meer 
gebruikers heeft. Dit kan leiden tot een positief verband tussen marktaandeel en het 
aantal softwarekwetsbaarheden. Ten tweede is veiliger software relatief 
aantrekkelijker om te gebruiken waardoor het marktaandeel van software met 
weinig kwetsbaarheden juist groter kan zijn dan van onveilige software. 
 
                                                             
45 Bruce Schneier, een vooraanstaand cryptografiedeskundige, omschreef het probleem zo: “"Catastrophic" is the 
right word. On the scale of 1 to 10, this is an 11.””, (link)  
46 Zie bijvoorbeeld http://www.bbc.com/news/technology-26954540.   
47 Bron: www.netmarketshare.com.  
48 Bron: www.cvedetails.com.  

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/04/heartbleed.html
http://www.bbc.com/news/technology-26954540
http://www.netmarketshare.com/
http://www.cvedetails.com/
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Bekendmaking van kwetsbaarheden valt steeds vaker samen met het beschikbaar 
komen van een oplossing. In 2009 was voor de helft van de kwetsbaarheden op de 
dag van bekendmaking een patch beschikbaar, terwijl dit in 2014 was gestegen naar 
ruim 80%.49 
 
Figuur 2.4: Softwarekwetsbaarheden in besturingssystemen (2015) 

 
Bron softwarekwetsbaarheden: www.cvedetails.com; marktaandelen: www.statistica.com.  
Noot: omvang van de cirkel geeft het gemiddelde marktaandeel (wereldwijd) van het besturingssysteem weer in 2015. 
Voor Android en iOS is het marktaandeel voor besturingssystemen van smartphones genomen. 
 
Gevolgen voor cyberveiligheid en economie 
Softwarekwetsbaarheden maken gebruikers kwetsbaar voor verschillende 
manifestaties/dreigingen van cybercriminaliteit, zoals ransomware (paragraaf 3.1), 
gegevensdiefstal (paragraaf 3.3), beperken de betrouwbaarheid van encryptie 
(paragraaf 2.4) en kunnen gebruikt worden om DDoS-aanvallen te versterken 
(hoofdstuk 4). Ook beperken softwarefouten de betrouwbaarheid en 
gebruiksvriendelijkheid van ict-toepassingen – een besturingssysteem dat regelmatig 
crasht is onhandig bij een desktopcomputer, maar kan desastreus zijn bij een 
zelfrijdende auto.  
 
Directe economische kosten van softwarekwetsbaarheid zijn bijvoorbeeld de 
herstelkosten: als wereldwijd iedere gebruiker zijn wachtwoorden moet aanpassen 
en nieuwe softwareversies moet installeren, vergt dat tijd van gebruikers die anders 
productief aangewend had kunnen worden. 
 
Open source en closed source software 
Een regelmatig terugkerende discussie gaat over de vraag of open source software 
veiliger is dan closed source software. Open source software is, ruwweg, software 
waarbij gebruikers vrije toegang hebben tot de broncode, de software mogen 

                                                             
49 Bron: Secunia (2015). 
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aanpassen en gratis of tegen een vergoeding verder mogen distribueren. Voorbeelden 
van open source (-achtige) software zijn Android, Linux, Firefox en Python. Bij closed 
source software hebben gebruikers geen toegang tot de broncode, zoals bij iOS van 
Apple en Windows van Microsoft. 
 
Een voordeel van open source software ten opzichte van closed source software is dat 
veel meer mensen de code kunnen inzien en aanpassen, waardoor fouten sneller 
ontdekt en hersteld kunnen worden. Ook kunnen gebruikers van open source 
software zelf modules of versies te ontwikkelen. Bij closed source software kunnen 
gebruikers de broncode niet controleren op kwetsbaarheden en kunnen fouten ook 
niet zelf verhelpen. Hiertegenover staat dat bij open source software het onduidelijk 
kan zijn wie verantwoordelijk is voor het oplossen van softwarekwetsbaarheden 
(‘patchen’) en kunnen door het bestaan van verschillende versies ook verschillende 
patches nodig zijn voor eenzelfde kwetsbaarheid.  
 
Uiteindelijk is het een empirische vraag of open source software veiliger is. Een 
complicerende factor hierbij is dat het deels arbitrair is welke softwarepakketten met 
elkaar vergeleken kunnen worden. Om een indicatie te geven zet figuur 2.5 het aantal 
ontdekte ernstige kwetsbaarheden bij de vier populairste internetbrowsers af over 
de tijd. In deze figuur gaat het om vergelijkbare programma’s met vergelijkbare 
functionaliteiten. De enige volledig open source browser is Mozilla Firefox. Chrome is 
ontwikkeld door Google en maakt gebruik van open source software. De andere twee 
browsers zijn van Apple en Microsoft en zijn closed source. Uit de figuur komt geen 
systematisch verschil naar voren tussen de open source (-achtige) browsers en de 
closed source browsers. 
 
Figuur 2.5: Trend ernstige kwetsbaarheden bij browsers (2006 – 2015) 

 
Bron: cvedetails.com. 
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De economie van softwarefouten 
Hoe komt het dat het niet lukt om foutloos te programmeren? Hier zijn verschillende 
verklaringen voor die samenhangen met de economische prikkels en technologische 
mogelijkheden voor softwareaanbieders om te investeren in softwarekwaliteit.  
 
Het verminderen van programmeerfouten gaat ten koste van andere doelen, zoals de 
snelheid van productontwikkeling, gebruiksgemak voor de eindgebruiker en/of 
betaalbaarheid. Volledig foutloze software is daarom noch technologisch haalbaar 
noch maatschappelijk wenselijk. De interessantere vervolgvraag is of het huidige 
systeem zorgt voor een optimale investering in softwarekwaliteit. In theorie zouden 
softwareaanbieders met eindgebruikers afspraken (contracten) kunnen maken over 
de prijs en kwaliteit. Verschillende vormen van marktfalen zorgen ervoor dat deze 
afspraken in de praktijk niet leiden tot een maatschappelijke optimaal 
kwaliteitsniveau. 
 
Het eerste marktfalen is dat softwarekwetsbaarheden leiden tot externe effecten. Als 
software veel (ernstige) kwetsbaarheden bevat, hebben gebruikers daar last van 
doordat hun it kwetsbaar wordt voor aanvallen, verstoringen en uitval, terwijl de 
softwareaanbieder daar zelf geen directe gevolgen van ondervindt.  
 
Het klassieke economische voorbeeld van externe effecten is milieuvervuiling: als een 
fabriek vervuilende stoffen uitstoot hebben de omwonenden daar last van. Een 
marktoplossing voor dit probleem is het vastleggen van eigendomsrechten (op een 
schone leefomgeving of het recht om te vervuilen) en partijen vervolgens te laten 
onderhandelen.50 In de context van softwarekwetsbaarheden (maar ook elders), is 
deze oplossing niet praktisch vanwege transactiekosten en coördinatieproblemen: 
hoe kunnen softwareaanbieders onderhandelen met duizenden of zelfs miljoenen 
gebruikers?  
 
Een tweede marktfalen is asymmetrische informatie. Softwareprogrammeurs en 
software-ontwikkelaars hebben vaak meer informatie over de kwaliteit van hun werk 
dan hun leidinggevende. Bedrijven kunnen programmeurs motiveren om fouten op te 
sporen, bijvoorbeeld door financiële prikkels, maar het risico van deze strategie is dat 
medewerkers doelbewust softwarekwetsbaarheden programmeren om deze later te 
‘ontdekken’. 
 
In de gebruiksfase is sprake van incomplete informatie: zowel de gebruiker als de 
aanbieder weet niet hoeveel kwetsbaarheden software bevat en hoe ernstig deze zijn. 
Het is daarom lastig om een contract te schrijven waarin de prijs afhangt van 
softwarekwetsbaarheden. Sommige softwareaanbieders geven consumenten een 
financiële prikkel (‘bug bounty programs’) om kwetsbaarheden te melden en op die 
manier de mate van incomplete informatie te beperken. Deze prikkels variëren in de 

                                                             
50 Coase (1960). 
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praktijk tussen de honderden en tienduizenden dollars.51 Het voordeel hiervan is dat 
gebruikers aangemoedigd worden om fouten op te sporen en te melden, waardoor 
softwareveiligheid kan verbeteren. Een potentieel nadeel is dat als het bedrijf de 
melding van een softwarefout onnodig lang geheim houdt, kwetsbaarheden later 
publiek bekend worden. Andere gebruikers van het programma lopen zo extra 
veiligheidsrisico’s. 
 
Tot slot speelt het probleem van coördinatiefalen. Bij het ontdekken en volledig 
oplossen van een kwetsbaarheid zijn meerdere actoren betrokken: software-
aanbieders, hardware-aanbieders (original equipment manufacturer) en gebruikers. 
De complexiteit van deze ketenstructuur kan een snelle oplossing in de weg staan. 
Gebruikers van software moeten bijvoorbeeld vaak zelf een aantal handelingen 
uitvoeren, zoals het aanpassen van wachtwoorden, het aanpassen van een instelling 
of het updaten van een nieuwe versie. Verder zijn gebruikers soms afhankelijk van de 
hardware-ontwikkelaars (zoals Samsung of LG) voor het tijdig aanpassen van 
software. Door deze en andere hindernissen werken overheden, bedrijven en 
consumenten vaak nog met verouderde en kwetsbare software. 
 
Beleidsopties 
Het aansprakelijkheidsrecht52 is een mogelijke oplossing als markten het probleem 
van externe effecten niet kunnen oplossen.53 Grofweg bestaan er drie 
aansprakelijkheidsmodellen: geen aansprakelijkheid van de aanbieder, strikte 
aansprakelijkheid met volledige schadevergoeding en de nalatigheidsregel 
(negligence rule) waarbij de aanbieder alleen aansprakelijk is wanneer hij 
onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen. In het eerste model heeft de 
aanbieder geen (extra) prikkels om softwarekwetsbaarheden te voorkomen, in het 
tweede model heeft de eindgebruiker geen (extra) prikkel om schade te voorkomen 
en in het derde model worden zowel de aanbieder als de eindgebruiker gestimuleerd 
om schade te voorkomen. 
 
Welk aansprakelijkheidsmodel in theorie optimaal is hangt af van diverse factoren, 
bijvoorbeeld de mate waarin voorzorgsmaatregelen omschreven en naleving daarvan 
objectief gecontroleerd kunnen worden. Ook de mate waarin aanbieders en 
gebruikers voorzorgsmaatregelen kunnen nemen is van belang. Het is 
onwaarschijnlijk dat één model voor de softwaremarkt optimaal is – software wordt 
immers voor uiteenlopende doelen toegepast (computerspellen, auto’s, 
kerncentrales). In de praktijk zijn softwareaanbieders formeel juridisch 

                                                             
51 Zie bijvoorbeeld hier een lijst met bedrijven die hackers uitdagen om kwetsbaarheden aan te geven. 
52 Zie Tjong Tjin Tai et al. (2015) voor een bespreking van de rol en mogelijkheden van aansprakelijkheidsrecht 
bij het tegengaan van cybercriminaliteit in Nederland, de Verenigde Staten, Brazilië en Tsjechië. 
53 Zie Cooter en Ulen (2000) voor een introductie van de economie van het aansprakelijkheidsrecht. Andere 
(generieke) beleidsoplossingen voor externe effecten zijn het strafrecht, veiligheidsregulering en 
belastingprikkels. 

https://hackerone.com/directory?query=type%3Ahackerone&sort=published_at%3Adescending&page=1
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aansprakelijk, maar is deze aansprakelijkheid sterk ingeperkt door 
beperkingsclausules in de gebruikersvoorwaarden.54 
 
Op het probleem van coördinatiefalen binnen de leveringsketen kan meer grip komen 
door de betrokken partijen te prikkelen om transparantie te geven over de kwaliteit 
van software. De Nederlandse overheid stimuleert met dit doel momenteel 
www.securesoftwarefoundation.org.  

2.4 Encryptie en authenticatie 

Inleiding 
In wat bekend staat als de San Bernardino-zaak, beval de FBI Apple om een 
besturingssysteem te maken waarmee zij toegang kunnen krijgen tot de iPhone van 
een pleger van een terroristische aanslag. Apple weigerde gehoor te geven aan het 
bevel van de FBI omdat het bestaan van een onbeveiligd besturingssysteem ten koste 
zou gaan van de veiligheid van de klanten van Apple.55 Uiteindelijk trok de FBI het 
bevel in omdat zij via software van een derde partij alsnog toegang kreeg tot de 
iPhone.56  
 
Encryptie, of versleuteling, van informatie maakt informatie alleen toegankelijk voor 
degene met de juiste toegangscode. Authenticatie is het proces waarmee een mens of 
een machine zijn identiteit kan bevestigen. Authenticatie en encryptie zijn nauw met 
elkaar verbonden: de herkomst van informatie kan alleen vastgesteld worden als de 
afzender deze met een unieke sleutel gecodeerd heeft. 
 
De belangen rond het versleutelen van informatie zijn groot. Encryptie en 
authenticatie beschermen gegevens die verstuurd worden tussen consumenten, 
bedrijven en overheden. Vertrouwen in veilige communicatie draagt bij aan de 
benutting van de mogelijkheden die ict biedt. In die zin bevordert encryptie 
cyberveiligheid.57 Anderzijds bemoeilijkt encryptie het werk voor 
opsporingsdiensten. 
 
Kwantitatieve inzichten 
Een voorbeeld van een encryptieprotocol dat veel gebruikt wordt, is TLS (‘Transport 
Layer Security’). Dit protocol beveiligt communicatie tussen computertoepassingen 
zoals e-mailservers en mailprogramma’s door versleuteling van de verstuurde 
gegevens en authenticatie van de identiteit van beide toepassingen. Omdat voor e-
mail een ontvanger en verzender nodig is, is het van belang dat TLS (en andere 
beveiligingsmaatregelen) door zoveel mogelijk e-maildiensten gebruikt worden. Dit 
is nog niet altijd het geval. Figuur 2.6 laat zien dat ongeveer 70% van de e-

                                                             
54 Tjong Tjin Tai et al. (2015). 
55 Zie de brief van Apple.  
56 Aldus dit artikel. 
57 Zie ook het kabinetsstandpunt over encryptie. (link)  

http://www.securesoftwarefoundation.org/
http://www.apple.com/customer-letter/
https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/28/apple-fbi-case-dropped-san-bernardino-iphone
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/01/04/tk-kabinetsstandpunt-encryptie
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mailberichten naar Gmail-adressen58 gebruik maakt van TLS. Na een stijging in de 
eerste helft van 2014 is dit aandeel stabiel gebleven tot en met begin 2016. Voor e-
mails vanaf een Nederlandse domeinnaam is het percentage TLS-versleutelde 
berichten vaak hoger: voor de grote Nederlandse internetaanbieders ligt het aandeel 
tegen de honderd procent. Het NCSC (2015) signaleert dat TLS bij ‘.nl’ domeinen vaak 
niet optimaal geconfigureerd is; 14% van de geteste domeinnamen was 
geconfigureerd volgens de beveiligingsrichtlijnen van het NCSC. 
 
Figuur 2.6: Aandeel e-mailverkeer met versleuteling stabiel (wereldwijd) 

 
Bron: Google Transparency Report. (link) 
 
Nederland loopt voorop met het gebruik van DNSSEC, een protocol waarmee 
gecontroleerd kan worden of een domeinnaam verwijst naar het juiste IP-adres. Het 
NCSC (2015) laat zien dat in 2015 slechts twee procent van de domeinnamen 
wereldwijd gebruik maakte van DNSSEC, waarvan de helft voor rekening van het 
toplevel domeinnaam ‘.nl’. Het gebruik van DNSSEC binnen ‘.nl’ komt daarmee op 43 
procent. Bij de Nederlandse overheid is dit percentage een stuk lager; acht procent. 
Dit blijkt ook uit een steekproef onder Nederlandse gemeenten.59 Hieruit bleek dat 
slechts drie van de vijftig gemeenten beveiligingsstandaarden (zoals DNSSEC) 
toepassen. 
 
Economische gevolgen 
Encryptie en authenticatie kunnen op verschillende niveaus en voor uiteenlopende 
doelen worden toegepast. Encryptie en authenticatie zijn nodig om bijvoorbeeld 
persoonlijke gegevens en bedrijfsgeheimen veilig op te slaan en te verzenden. Als een 
bedrijf niet kan voorkomen dat persoonlijke gegevens van zijn klanten bij criminelen 

                                                             
58 Gmail is een grote en wereldwijd gebruikte aanbieder van e-mail. We veronderstellen dat e-mailberichten naar 
Gmail indicatief zijn voor het totale e-mailverkeer. 
59 Bron: Binnenlands Bestuur. (link). 
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terecht komen, dan zullen klanten minder geneigd zijn om persoonlijke gegevens aan 
het bedrijf te verstrekken. Ook kan dit een reden zijn om geen producten meer af te 
nemen. 
 
Ook kunnen encryptie en authenticatie bescherming bieden tegen besmetting met 
malware en phishing. Als de herkomst van software kan worden vastgesteld, dan kan 
de gebruiker beter nagaan of de software van een betrouwbare partij afkomstig is. 
Hetzelfde geldt voor e-mail: als de identiteit van de afzender van een e-mail 
eenvoudig vastgesteld kan worden, dan is het eenvoudiger om spam en phishingmails 
te onderscheiden van legitieme berichten. 
 
Het belang van betrouwbare authenticatie is groot. Dit ondervond de Nederlandse 
overheid in 2011 toen de certificaten voor autorisatie van Diginotar onveilig bleken 
te zijn. Het vervangen van de certificaten kostte tijd zodat de overheid tijdelijk moest 
doorwerken met onveilige certificaten. Het direct oplossen van de onveilige situatie 
was niet mogelijk; de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (2012) stelde dat dit had 
kunnen leiden tot “omvangrijke economisch schade en maatschappelijke 
ontwrichting”. Het incident met Diginotar maakte in een keer aan veel mensen 
duidelijk hoezeer de overheid afhankelijk is geworden van ict. 
 
Een risico voor bestaande encryptietechnologieën is dat doorbraken in rekensnelheid 
(bijvoorbeeld met quantum computing) een ongelijk speelveld tot gevolg hebben 
waarbij een partij de encryptie van anderen kan breken. Op korte termijn is het 
beperkte gebruik van bestaande technieken van encryptie en authenticatie een meer 
urgent risico voor cyberveiligheid. 
 
Vraag en aanbod 
Waarom worden bestaande technieken voor encryptie en authenticatie in veel 
gevallen nog niet gebruikt? Zeker in het verleden moest iemand voldoende kennis 
hebben om gebruik te kunnen maken van encryptie. Tegenwoordig is kennis van 
encryptie niet meer nodig om er effectief gebruik van te kunnen maken: WhatsApp is 
bijvoorbeeld overgeschakeld op encryptie zonder dat gebruikers er iets van merken.  
 
Moeilijker is het om mensen massaal sterke authenticatie te laten gebruiken omdat 
dit ten koste kan gaan van het gebruikersgemak. Mensen zijn geneigd om het 
concrete ongemak van een sterk wachtwoord en het opvragen van inlogcodes 
zwaarder te laten wegen dan de abstracte voordelen van betere beveiliging. 
Bedrijven zoals Apple bieden apparaten aan die met een vingerafdruk te 
ontgrendelen zijn. Dit biedt een groot gebruikersgemak en het equivalent van een 
zeer sterk wachtwoord. En de Japanse overheid experimenteert met een systeem om 
betalingen te doen met een vingerafdruk.60 
 

                                                             
60 Zie dit nieuwbericht. 

http://the-japan-news.com/news/article/0002859676
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Nu het gebruik van authenticatie en encryptie zo eenvoudig is geworden, hoe komt 
het dan dat er nog veel informatie niet beveiligd wordt? Algemeen gebruik van sterke 
encryptie en authenticatie kan problemen met phishing (paragraaf 3.2) en datalekken 
(paragraaf 3.3) immers verminderen.  
 
Een deel van de verklaring is dat vormen van encryptie in een aantal landen verboden 
zijn61 omdat encryptie het ook voor overheden moeilijk maakt om informatie te 
onderscheppen. Een andere verklaring waarom encryptie in een aantal gevallen niet 
gebruikt wordt, kan liggen in coördinatiefalen. Encryptie kan pas effectief gebruikt 
worden voor communicatie als een grote groep gebruikers dezelfde methode 
hanteert. Voor WhatsApp is het relatief eenvoudig om alle communicatie binnen het 
eigen netwerk op dezelfde manier te versleutelen. Zodra individuele gebruikers 
binnen een netwerk zelf beslissen over de manier van beveiliging, zal een groot deel 
van de gebruikers het eerst eens moeten worden over de te gebruiken technologie. 
Zonder een dominante gebruiker, kan een netwerk in oude technologie blijven 
hangen. De overheid kan dit type coördinatiefalen doorbreken door een standaard 
verplicht te stellen. 
 
Figuur 2.7: Belangrijkste redenen voor het gebruik van encryptie (internationaal) 

 
Bron: Ponemon 2016 Global Encryption Trends Study. Noot: enquête onder vijfduizend ondernemingen in elf landen.  
 
Regelgeving door de overheid blijkt een belangrijke reden te zijn om encryptie toe te 
passen. In een enquête van Ponemon (2016) is bedrijven onder meer gevraagd naar 
de redenen waarom zij gebruik maken van “encryptie”. Figuur 2.7 geeft aan welke 
motieven het meest genoemd worden. Voldoen aan regelgeving is het meest gegeven 

                                                             
61 Zie deze Wikipediapagina voor een overzicht.  
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antwoord, gevolgd door het beschermen van intellectueel bedrijfseigendom, 
bescherming tegen specifieke dreigingen en het beschermen van klantgegevens. 
 
Beleidsopties 
De overheid kan coördinatiefalen beperken door als lead-user op te treden, zelf een 
publieke infrastructuur aan te bieden of standaarden te stimuleren of te verplichten. 
Met Idensys zal de Nederlandse overheid online authenticatie als publiek goed 
aanbieden en met www.internet.nl prikkelt de overheid organisaties om veilige 
standaarden toe te passen.62 Overheden en semioverheden kunnen de 
aantrekkelijkheid van e-mail als betrouwbare communicatievorm verbeteren door 
zelf meer gebruik te maken van bestaande veilige standaarden voor authenticatie en 
encryptie zoals DNSSEC, TLS, DKIM, SPF en DMARC.63 De pas-toe-of-leg-uit regels die 
hiervoor gelden, kunnen beter gehandhaafd worden.64 
 
Ook private organisaties, zoals ict-bedrijven of banken kunnen authenticatiediensten 
aanbieden. De Nederlandse banken werken momenteel aan iDIN (ook wel bekend als 
BankID), waarbij burgers zich met de bestaande authenticatie-methoden (zoals Rabo 
Scanner of Digireader) kunnen identificeren bij andere instellingen.65 
 

2.5 Ict-afhankelijkheid vitale sectoren 

Inleiding 
Op 23 december 2015 slaagden hackers er in om de stroomvoorziening van 230 
duizend Oekraïners urenlang te onderbreken.66 Na twee maanden was de schade aan 
het netwerk nog steeds niet helemaal hersteld.67 Als onderdeel van de aanval werd 
het reservesysteem van de energiemaatschappij gesaboteerd en de helpdesk 
onbereikbaar gemaakt door een TDOS-aanval (een DDoS-aanval op 
telefoonnummers). Dat elektriciteitsnetten kwetsbaar kunnen zijn voor hackers was 
al bekend (Markey en Waxman 2013, NCSC 2015), maar de aanval in Oekraïne is de 
eerste keer dat dit daadwerkelijk gebeurde. 
 
De levering van elektriciteit is een van de vitale processen die het NCSC onderscheidt, 
andere voorbeelden zijn de levering van drinkwater, olie en gas, telecommunicatie en 
de basisinformatievoorziening van de overheid. Verstoring van deze vitale processen 
kan op korte termijn grote schade toebrengen aan bedrijven en burgers. 
 

                                                             
62 Zie de site van Idensys voor meer achtergronden. 
63 Met SPF (Sender Policy Framework) kan worden aangegeven welke servers e-mail namens een domeinnaam 
mogen sturen, met DKIM (DomainKeys Identified Mail Signatures) kan gecontroleerd worden of de inhoud van 
een e-mailbericht onveranderd is en DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and 
Conformance) is een standaard die aangeeft hoe SPF en DKIM betrouwbaar gebruikt kunnen worden. 
64 Zie Forum Standaardisatie (link) 
65 Zie deze (link) voor meer informatie.  
66 Zie dit artikel.  
67 Bron: ICS-CERT. (link)  

http://www.internet.nl/
https://www.idensys.nl/
https://www.forumstandaardisatie.nl/nc/open-standaarden/voor-overheden/pas-toe-of-leg-uit-regime
http://www.betaalvereniging.nl/giraal-en-online-betalen/idin/
http://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedented-hack-ukraines-power-grid/
https://ics-cert.us-cert.gov/alerts/IR-ALERT-H-16-056-01
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Economische belangen, dreigingen en kwetsbaarheden 
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maakt 
onderscheid tussen twee categorieën vitale processen waarbij onder andere een 
inschatting wordt gemaakt van de economische gevolgen.68 In categorie A vallen 
processen die bij verstoring meer dan vijftig miljard euro schade tot gevolg kunnen 
hebben. In categorie B zitten processen waarbij de schade bij verstoring kan oplopen 
tot meer dan vijf miljard euro. Tabel 2.3 geeft een overzicht van vitale processen per 
sector. Zes processen vallen in categorie A. Dit zijn processen die te maken hebben 
met energiedistributie, drinkwatervoorziening, waterbeheer en nucleaire activiteiten. 
Voor processen in de ict- en telecomsector is nog geen categorie bepaald. 
 
Tabel 2.3: Vitale processen en sectoren 

Sector Categorie Proces 
   
Energie A Landelijk transport en distributie elektriciteit 
 B Regionale distributie elektriciteit 
 A Gasproductie Landelijk transport en distributie gas 
 B Regionale distributie gas 
 A Olievoorziening 
Ict en  PM Internettoegang en dataverkeer 
telecom PM Spraakdiensten (mobiel en vast) 
 PM Satelliet 
 PM Tijd- en plaatsbepaling (satelliet) 
Drinkwater A Drinkwatervoorziening 
Water A Keren en beheren waterkwantiteit 
Transport B Vlucht- en vliegtuigafhandeling 
 B Scheepvaartafwikkeling 
Chemie B Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen 
Nucleair A Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal 
Financieel B Toonbankbetalingsverkeer 
 B Massaal giraal betalingsverkeer 
 B Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken 
 B Effectenverkeer 
Overheid B Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000 
 B Inzet politie 
 B Beschikbaarheid van basisinformatie en datasystemen 
   
Bron: NCTV (link). Categorie A: meer dan vijftig miljard euro schade bij ernstige verstoring. Categorie B: meer dan vijf 
miljard euro schade bij ernstige verstoring. PM: niet geclassificeerd. 

 
Bij vitale infrastructuur is een goede beveiliging vanzelfsprekend belangrijk. Juist 
door de goede beveiliging zijn er weinig incidenten in landen die vergelijkbaar zijn 
met Nederland. Een inschatting van de economische risico’s rond vitale 
infrastructuur is daarom afhankelijk van de inschatting van experts. 
 
Tabel 2.4 geeft een samenvatting van de dreigingen/manifestaties en 
kwetsbaarheden voor vitale sectoren, zoals geschat door het NCSC in samenspraak 
met experts. Spearphishing is een algemeen risico voor vitale sectoren. Bij de 
financiële sector, energie en de Rijksoverheid zijn DDoS-aanvallen ook een significant 

                                                             
68 Zie hier de webpagina.  

https://www.nctv.nl/onderwerpen/nv/bescherming-vitale-infrastructuur/
https://www.nctv.nl/onderwerpen/nv/bescherming-vitale-infrastructuur/
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probleem. Cryptoware (type ransomware) wordt ook waargenomen, meestal komt 
dat binnen via privémail van medewerkers. 
 
Een kwetsbaarheid die zowel experts uit de energie- als uit de telecomsector noemen 
is het ontstaan van een monocultuur waarbij alle bedrijven uit de sector afhankelijk 
zijn van dezelfde leverancier.69 Een probleem met een specifiek product of een 
specifieke dienst kan dan gevolgen hebben voor de gehele sector. Bij de Rijksoverheid 
en verzekeraars noemen experts als kwetsbaarheid dat deze sectoren 
verantwoordelijk zijn voor de inkomens van grote groepen mensen.70 De beveiliging 
van gegevensbestanden met privacygevoelige informatie wordt als risico genoemd 
voor de Rijksoverheid, verzekeraars en de zorg. Experts uit de zorg signaleren dat 
persoonlijke gegevens niet altijd zorgvuldig beheerd worden. Zo beheren medisch 
specialisten zelf databases met patiëntgegevens en worden patiëntgegevens 
ingevoerd in apps van de farmaceutische industrie. 
 
Tabel 2.4: Dreigingen/manifestaties en kwetsbaarheden vitale sectoren 

Sector Dreigingen/manifestaties Kwetsbaarheden 
   
Drinkwatervoorziening Malware, phishing Toename gebruik clouddiensten 
Energie DDoS, phishing Monocultuur**, remote access apparatuur 
Financiële sector Identiteitsfraude, phishing, DDoS Beschikbaarheid betalingsverkeer 
Managed service 
providers* 

Stroomstoringen, phishing Ongepubliceerde softwarekwetsbaarheden 

Nucleair Malware, phishing Toegangsbeveiliging 
Rijksoverheid Cryptoware, DDoS, phishing  Privacy, inkomenszekerheid burgers, 

veiligheid 
Telecom Cryptoware, DDoS, phishing, spam Monocultuur**, beveiliging van nieuwe 

technologieën  
Transport Cryptoware, phishing Bewustzijn bij transportbedrijven 
Verzekeraars Cryptoware, DDoS, phishing Privacy, inkomenszekerheid burgers 
Zorg Cryptoware, phishing Patiëntgegevens in databases van derden  
   
Bron: CPB op basis van NCSC (2015). *Ict-dienstverleners die bedrijfsprocessen van andere ondernemingen beheren, 
**afhankelijkheid sector van een enkele leverancier 

 
In de financiële sector vormen cyberaanvallen op het betalings- en effectenverkeer 
een systeemrisico.71 Zo kunnen aanvallen op Target2-systemen het financiële 
systeem ontregelen. Adequate preventie, detectie en respons op cyberaanvallen is bij 
deze financiële infrastructuur dus van maatschappelijk belang. 
 
Financiële dienstverleners in het Verenigd Koninkrijk zien een gebrek aan 
cyberveiligheid in toenemende mate als een dreiging voor de stabiliteit van de 
financiële sector. Dit blijkt uit enquêtes die de Bank of England (2015a) twee keer per 
jaar houdt onder risicomanagers bij banken, investeringsmaatschappijen en 
verzekeraars.72 Figuur 2.8 laat zien welke ontwikkelingen deze respondenten als 

                                                             
69 NCSC (2015, appendix). 
70 NCSC (2015, appendix). 
71 CPB Risicorapportage financiële markten 2016, hoofdstuk twee. 
72 Zie hier de publicatie.  

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/other/srs/default.aspx
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risico zien voor het financiële systeem in het Verenigd Koninkrijk. Een nieuwe 
economische recessie wordt als het grootste risico gezien, gevolgd door 
cyberaanvallen, geopolitieke ontwikkelingen en verstoringen van financiële markten. 
Deze vier risico’s hangen overigens vaak samen: verstoringen van financiële markten 
kunnen een recessie uitlokken en geopolitieke spanningen kunnen leiden tot 
cyberaanvallen. 
 
Figuur 2.8: Top 4 risico’s voor financieel systeem in Verenigd Koninkrijk 

 
Bron: Bank of England, Systemic Risk Survey 2015 H2. 
 
Opvallend is dat cyberaanvallen in 2014 door ruim tien procent van de 
ondervraagden werd genoemd, terwijl een jaar later bijna de helft van de 
respondenten cyberaanvallen als een risico voor het financiële systeem beschouwt. 
De Bank of England vraagt niet naar specifieke onderliggende dreigingen, waardoor 
het moeilijk is om de toename in de perceptie cyberdreigingen te duiden.73 Het 
vergroten en stresstesten van de cyberweerbaarheid van financiële instellingen staat 
momenteel hoog op de agenda van De Nederlandsche Bank.74 
 
Geavanceerde financieel gedreven aanvallen kunnen een bedreiging gaan vormen 
voor vitale processen binnen de financiële sector. Een incident in februari 2016 laat 
zien dat criminelen steeds verder door weten te dringen tot belangrijke functies 

                                                             
73 De Bank of England geeft in correspondentie aan dat een aantal incidenten (zoals het datalek bij ISP TalkTalk) 
ten grondslag liggen aan het toegenomen gepercipieerde risico van cyberaanvallen. 
74 Zie DNB (2016), Jaarverslag 2015. (link) 

economische 
recessie 

geopolitieke 
ontwikkelingen 

cyberaanval 

verstoring 
financiële 
markten 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011/1 2012/1 2013/1 2014/1 2015/1

genoemde risico’s 
(% aantal respondenten) 

http://www.dnb.nl/binaries/Jaarverslag%202015_tcm46-339389.pdf
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binnen de financiële sector. Via de centrale bank van Bangladesh wisten criminelen 
SWIFT75-client software te hacken en zo 81 miljoen dollar over te maken.76 
 
Afhankelijkheden en onderinvestering 
Bij vitale sectoren kan het voorkomen dat de private prikkel om te investeren in 
cyberveiligheid kleiner is dan het maatschappelijk belang. Met andere woorden, er is 
sprake van een positief extern effect. Meestal loopt die externaliteit via de afnemers 
van een sector. Zo zijn klanten van bijvoorbeeld een ISP vaak wel bereid om te 
betalen voor veilig en betrouwbaar internet, maar houden zij bij hun kosten-
batenafweging alleen rekening met de directe gevolgen van een storing voor henzelf. 
Bij individuele storingen die zich los van elkaar voordoen, is er geen probleem omdat 
de klant de ISP dan betaalt voor de gewenste betrouwbaarheid. 
 
Bij een grootschalige storing binnen een vitale sector, kunnen de gevolgen veel 
ingrijpender zijn dan die bij een reeks ongerelateerde individuele storingen. Hier zijn 
twee redenen voor. Ten eerste zijn bij een individuele storing vaak alternatieven 
voorhanden. Bij een storing van bijvoorbeeld een vaste internetaansluiting is het 
vaak mogelijk om via een mobiele verbinding of andere provider alsnog online te 
komen. De schade van een storing zou veel groter zijn als internet op geen enkele 
manier meer te bereiken is.  
 
Een tweede reden waarom storingen bij vitale sectoren schadelijker zijn, is omdat zij 
door complexe afhankelijkheden tot onverwachte effecten kunnen leiden. Een lokale 
stroomstoring kan gevolgen hebben voor allerlei processen op diverse locaties. De 
afhankelijkheid is bijvoorbeeld gebleken uit een DDoS-aanval op een Nederlandse 
bank die zorgde voor een algemene iDeal-storing en de storing bij een 
telecomprovider leidde tot uitval van de Rotterdamse metro.77 
 
Omdat grootschalige storingen schadelijker zijn dan individuele storingen, is de vraag 
naar veilige en betrouwbare diensten vanuit de markt kleiner dan maatschappelijk 
gezien gewenst is. Bedrijven in vitale sectoren kunnen hierdoor onvoldoende 
geprikkeld worden om te investeren in cyberveiligheid.78 
 
Beleidsopties 
Veilige en betrouwbare dienstverlening brengt kosten met zich mee. Zeker bij 
bedrijven in vitale sectoren is het niet vanzelfsprekend dat individuele klanten bereid 
zijn om te betalen voor de veiligheid en betrouwbaarheid die maatschappelijk gezien 
optimaal is. Een rol voor de overheid ligt hier dan ook voor de hand. Maar welke? De 
overheid kan op twee manieren bijdragen aan de veiligheid in vitale sectoren: 

                                                             
75 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) is de grootste aanbieder van 
communicatiediensten voor banken en andere financiële instellingen. 
76 Bron.  
77Zie dit nieuwbericht.  
78 Paragraaf 2.2 geeft een overzicht van redenen waarom de markt uit ook voor niet-vitale sectoren onvoldoende 
vraag en aanbod van cyberveiligheid genereert. Deze mechanismen zijn ook voor vitale sectoren relevant. 

https://www.rt.com/business/340859-bangladesh-swift-hackers-robbery/
http://www.nu.nl/binnenland/2575302/metro-rotterdam-rijdt-weer-storing-kpn.html
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Ten eerste via integraal toezicht. Cyberveiligheid is een onderdeel van het toezicht op 
sectoren. De mate waarin sectorspecifieke toezichthouders nu aandacht hebben voor 
cyberveiligheid verschilt mogelijk per sector. Toezichthouders zouden integraal naar 
de stabiliteit en veiligheid moeten kijken, waar cyberveiligheid een onderdeel van is. 
Voor de financiële sector is dit nu al het geval. 
 
Een tweede manier is door het verzamelen en delen van informatie over 
kwetsbaarheden en samenwerken te zoeken met bedrijven. Dit helpt externe 
partijen, zoals wetenschappers, om problemen te signaleren die anders onbedoeld 
buiten het zicht waren gebleven van de toezichthouder. Het delen van informatie 
zorgt er ook voor dat burgers en bedrijven beter geïnformeerde keuzes kunnen 
maken. Publiek-private samenwerking helpt de overheid om beter de publieke 
belangen te dienen. 

2.6 Digital divide: ongelijkheid in veiligheid 

Inleiding 
Ict biedt steeds meer mogelijkheden voor mensen met toegang tot internet. Het 
verschil tussen de mogelijkheden van mensen met en zonder toegang tot internet kan 
hierdoor toenemen, met een digital divide als gevolg. In Nederland heeft bijna 
iedereen toegang tot internet, maar wereldwijd is dit niet het geval. In 2015 had 35% 
van de bevolking in ontwikkelingslanden toegang (ITU 2016)79. In ontwikkelde 
landen is dit percentage 82%. Zowel in ontwikkelde als ontwikkelingslanden groeit 
de toegang tot internet, maar het verschil in toegang neemt ook toe. In 2005 had 8% 
toegang in ontwikkelingslanden tegen 51% in ontwikkelde landen – een verschil van 
43%-punt. In 2015 is het verschil gegroeid naar 47%-punt.80 
 
Slachtofferschap cybercriminaliteit in Nederland 
Lager opgeleide mensen zeggen minder vaak slachtoffer van gewone criminaliteit te 
zijn dan hoogopgeleide mensen.81 Figuur 2.9 laat zien dat dit ook voor 
cybercriminaliteit geldt. 8% van de lageropgeleiden is slachtoffer van 
cybercriminaliteit terwijl dit voor hogeropgeleiden 13% is. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat mensen met een laag inkomen minder aantrekkelijk zijn als 
slachtoffer voor cybercriminelen. Het is ook mogelijk dat het internetgebruik 
verschilt tussen opleidingsniveaus. 
 

                                                             
79 ITU Key ict indicators. (link) 
80 Zie ook World Development Report (2016) voor inzichten over de wereldwijde toegang tot ict. (link) 
81 Deze paragraaf focust op een mogelijke ‘digital divide’ in Nederland naar opleidingsniveau. Op basis van de 
Veiligheidsmonitor van het CBS zijn geen aanwijzingen dat sprake is van ‘digital divide’ naar leeftijd of herkomst.  

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2015/ITU_Key_2005-2015_ict_data.xls
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/01/13/090224b08405ea05/2_0/Rendered/PDF/World0developm0000digital0dividends.pdf
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Figuur 2.9: Slachtoffers cybercriminaliteit naar opleidingsniveau 

 
Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2015. 
 
Het type cybercriminaliteit verschilt per opleidingscategorie (Figuur 2.10). ‘Hacken’ 
is de meest genoemde vorm van cybercriminaliteit voor alle opleidingscategorieën, 
gevolgd door koop- en verkoopfraude bij middelbaar- en hogeropgeleiden, en 
cyberpesten bij mensen met een middelbaar en lager opleidingsniveau. 
Identiteitsfraude komt relatief vaak voor bij hogeropgeleiden. Deze bevindingen zijn 
consistent met de hypothese dat mensen met een hoger inkomen een aantrekkelijker 
doelwit voor criminelen zijn. 
Figuur 2.7: Soorten cybercriminaliteit naar opleidingsniveau  

 
Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2015 (Tabel 4.9.4) 
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Een ‘digital divide’ waarbij een relatief kwetsbaarder groep minder cyberveiligheid 
ervaart lijkt zich niet te manifesteren bij cyberveiligheid, maar een kleine groep van 
lageropgeleiden blijft wel achter bij het gebruik van ict. Figuur 2.11 laat de 
ontwikkeling van internettoegang per opleidingscategorie zien voor de periode van 
2005 tot 2013.82 Bij lageropgeleiden is het aandeel van mensen met internettoegang 
sterk gestegen, maar blijft nog achter bij middelbaar- en hogeropgeleiden. 
 
Figuur 2.8: Toegang tot internet naar opleidingsniveau 

 
Bron: CBS Statline (ict gebruik van personen naar persoonskenmerken). 
 
Economische gevolgen ongelijkheid 
In Nederland zijn geen grote groepen mensen zonder toegang tot het internet. Ook 
mensen met een lage opleiding hebben meestal toegang tot het internet en 
beschikken over de basisvaardigheden voor het gebruik daarvan. De statistieken over 
slachtofferschap van het CBS laten zien dat lager opgeleiden juist minder vaak 
slachtoffer zijn van cybercriminaliteit dan middelbaar en hogeropgeleiden. Een 
tweedeling in de maatschappij waarbij kwetsbaardere groepen achterblijven op de 
rest is daarom onwaarschijnlijk. 
 
Beleidsopties 
De openbaarheid van het internet en de vrije toegang tot allerlei software bieden veel 
mogelijkheden, maar betekent ook dat de overheid maar een beperkte bescherming 
tegen cybercriminaliteit biedt. De overheid maakt daarom impliciet of expliciet een 
afweging tussen de mogelijkheden van ict en de veiligheid ervan. De optimale 
afweging is echter niet vanzelfsprekend gelijk voor iedere Nederlander en niet 

                                                             
82 De ontwikkelingen bij toegang tot een personal computer zijn vergelijkbaar met die bij internettoegang. 

70

80

90

100

2005 2007 2009 2011 2013

lager onderwijs middelbaar onderwijs hoger onderwijs

personen met toegang tot 
internet (%) 



 

34 

iedereen kan deze afweging even goed maken.83 De overheid kan daarom overwegen 
om in ieder geval voor de gewone consument een minimale aansprakelijkheid van de 
aanbieder van digitale diensten vast te stellen of een minimaal veiligheidsniveau te 
borgen. 

                                                             
83 Een voorbeeld van beleid waar de overheid een hoog wettelijk beschermingsniveau biedt, is bij het verzamelen 
en het gebruik van persoonsgegevens. Zonder bescherming tegen cybercriminaliteit is de waarde van privacy-
regulering beperkt. 
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3 Dreigingen en manifestaties 

3.1 Ransomware 

Inleiding 
Ransomware is een van de opvallendste vormen van cybercriminaliteit van de 
afgelopen jaren.84 Het NCSC omschrijft ransomware als het “cybercriminele 
businessmodel bij uitstek”. Bij dit type malware wordt de toegang tot de computer 
geblokkeerd en ook, in het geval van cryptoware, versleuteld met 
encryptietechnieken. De hackers eisen vervolgens losgeld om de blokkade ongedaan 
te maken. Anders dan bij ‘klassieke’ afpersmisdrijven is ransomware makkelijk uit te 
breiden; het is schaalbaar. Cybercriminelen investeren eenmalig in een effectieve 
applicatie en kunnen deze tegen zeer lage marginale kosten loslaten op een groot 
aantal potentiële slachtoffers. 
 
Opbrengsten en frequentie van ransomware 
Ransomware kan grote aantallen computers infecteren en daarbij veel financiële 
schade aanrichten. Tabel 3.1 laat voor zes ransomware-varianten gegevens zien over 
het aantal besmettingen en de betalingen.85 
 
Tabel 3.1 Statistieken ransomware-casussen 

Casus Aantal 
besmettingen 

Aantal 
betalingen 

Gemiddelde 
betaling (€) 

Omzet per 
dag (€) 

Totale 
omzet (€) 

Deel dat 
betaalt 

       
Symantec: Reveton 500.000 15.000 100 83.333 1.500.000 3,0% 

Symantec: 
RansomLock 

68.000 1.972 152 7.317 300.000 2,9% 

Kafeine: Reveton 25.120 825 85 35.000 70.000 3,3% 

Dell/Spagnuolo: 
Cryptolocker 

200.000 771 359 2.770 277.000 0,4% 

TorrentLocker 4.180 653 394 7.354 257.393 15,6% 

Coinvault 2.081 31    1,5% 

       
Bron: NCSC (2014, 2015), Fox-IT en eigen berekeningen. Noot: de nationaliteiten van de slachtoffers is onbekend.  
 

 
Het aantal besmettingen loopt sterk uiteen, tussen tweeduizend en een half miljoen. 
Verder valt op dat een aanzienlijk deel van de slachtoffers niet bereid is om het 
losgeld van een paar honderd euro te betalen, waardoor de werkelijke opbrengsten 
van ransomware lager zijn dan de potentiële opbrengsten op basis van het aantal 
besmettingen. 
                                                             
84 Zie NCSC (2014) voor een algemene bespreking van ransomware en cryptoware. 
85 Voor deze zes varianten zijn financiële opbrengsten publiek bekend. Er bestaan veel meer manifestaties van 
ransomware, zie bijvoorbeeld Symantec (2016), p. 56 voor een overzicht. 
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Figuur 3.1: Ransomware komt nu wereldwijd nog relatief weinig voor 

 
Bron: Microsoft Security Intelligence Report , edities 17, 18 en 19. 
 
Op basis van beschikbare (beperkte) bronnen, lijkt ransomware in vergelijking met 
andere malware (kwaadaardige software) nog niet zo vaak voor te komen. Figuur 3.1 
geeft een overzicht van enkele computerbedreigingen waar Microsoft wereldwijd pc’s 
op controleert. In Nederland zou in 2015 0,3% van de gecontroleerde Windows-pc’s 
bedreigd zijn geweest door ransomware.86 Dat is lager dan bijvoorbeeld het 
dreigingsniveau van ‘browser modifiers’, maar de impact van een ransomware-
infectie is doorgaans ernstiger. Volgens een recente survey blijkt dat ruim 1% van de 
internetgebruikers in Nederland slachtoffer is geworden van ‘extortion’87 in de 
afgelopen vijf jaar.88 Andere onderzochte vormen van cybercriminaliteit 
(identiteitsdiefstal en oplichting) kwamen veel meer voor. 
 
In Nederland werd tussen april 2014 en april 2015 87 keer aangifte bij de politie 
gedaan van ransomware-besmettingen.89 Dit is relatief weinig, aangezien alleen al 
Coinvault90 in die periode ruim duizend Nederlandse pc’s heeft besmet. Het lage 
niveau van aangiften voor ransomware is consistent met de lage aangiftepercentages 
bij andere vormen van cybercriminaliteit (zie paragraaf 2.1). Daarnaast is de pakkans 
laag doordat criminelen maskeringstechnieken toepassen. Voor zover wij konden 
opmaken uit openbare bronnen, zijn tot begin 2016 nog geen rechtszaken afgerond 
waarbij ransomware centraal staat.91 
 

                                                             
86 Microsoft Security Intelligence Report. (link)   
87 De uitleg in de survey bij deze term was “Someone extorting money from you to recover access to an account 
or your computer”. Deze omschrijving ligt dicht bij ransomware waardoor de onderzoeksresultaten indicatief zijn 
voor ransomware. 
88 Riek et al. (2016). 
89 Bron: NCSC (2015). 
90 Coinvault is een ransomwarevirus dat in 2014/15 duizenden pc’s heeft besmet. Zie ook paragraaf 2.1. 
91 Bron: www.rechtspraak.nl.  
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Computergebruikers kunnen de impact van ransomware beperken door regelmatig 
back-ups te maken van belangrijke bestanden. Steeds meer consumenten doen dat: in 
2010 maakte 30 procent van de internetters regelmatig een kopie en in 2015 was dat 
al 61%.92 
 
Economische impact van ransomware 
Ransomware heeft verschillende verstorende effecten op de economie. De betaling 
van losgeld is een maatschappelijk ongewenste herverdeling van geld van 
slachtoffers naar daders. Een dergelijke betaling is voor zover bekend beperkt tot een 
paar honderd euro per geval. Niet-betalende slachtoffers hebben ook schade als zij 
tijdelijk of zelfs permanent niet meer bij waardevolle gegevens kunnen. Aangezien de 
meeste slachtoffers weigeren om te betalen is niet geld maar tijd een belangrijk 
kostenpost. Slachtoffers proberen om zonder betaling aan de criminelen de 
ransomware te verwijderen. In de survey van Riek et al. (2016) gaven slachtoffers 
van ‘extortion’ aan dat zij gemiddeld zo’n acht uur hieraan kwijt waren. Ook leidt de 
dreiging van ransomware tot voorzorgsmaatregelen, zoals het maken van extra 
backups. Of de kosten hiervan maatschappelijk ongewenst zijn is onduidelijk: het 
maken van backups voorkomt ook verlies van gegevens bij computercrashes. 
 
In sommige gevallen kan een ransomware-besmetting de toegankelijkheid en 
werking van diensten bedreigen. In februari 2016 werden bijvoorbeeld de 
computersystemen van een Amerikaans ziekenhuis gehackt, waardoor de toegang tot 
patiëntengegevens geblokkeerd was.93 De ziekenhuisdirectie besloot in dit geval om 
het losgeld van 17.000 dollar te betalen. 
 
Op de langere termijn is ransomware schadelijk voor het vertrouwen in 
internetdiensten. Als onschuldig lijkende e-mails en websites ransomware bevatten 
worden internetgebruikers voorzichtiger en zien ze mogelijk af van het gebruik van 
sommige digitale diensten.  
 
De economie van ransomware 
Ransomware is anders dan een fysieke gijzeling. In vergelijking met een gijzeling van 
personen is ransomware veel beter schaalbaar en anoniemer. Door de schaalbaarheid 
maakt ransomware makkelijker grote aantallen slachtoffers en de anonimiteit van de 
daders verlaagt de risico’s voor daders tijdens de datagijzeling. Een overeenkomst 
tussen een fysieke gijzeling en ransomware is dat slachtoffers grotendeels de schade 
zelf dragen. Computergebruikers hebben daardoor een sterke prikkel om zelf 
voorzorgsmaatregelen te nemen. 
 
Ransomware lijkt lucratief, maar komt tot nu toe nog minder voor dan andere 
vormen van cybercriminaliteit. Waarom maken cybercriminelen niet meer gebruik 
van dit middel? Hiervoor zijn drie economische verklaringen. Ten eerste zijn (hoge) 
                                                             
92 Bron: CBS (2010), (link) en CBS (2016), ‘ict, kennis en economie 2016’. 
93 Zie dit artikel.  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-067-pb.htm
http://www.theguardian.com/technology/2016/feb/17/los-angeles-hospital-hacked-ransom-bitcoin-hollywood-presbyterian-medical-center
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opbrengsten bij de gepubliceerde infecties niet representatief voor de opbrengsten 
van het gros van de ransomware-ontwikkelaars. Het ontwerpen van een effectieve 
ransomware-campagne kost tijd en geld en is in toenemende mate complex door een 
wedloop met aanbieders van cyberveiligheid-diensten. Een kanttekening hierbij is 
dat we van echt succesvolle campagnes mogelijk niets weten. 
 
Ten tweede hebben cybercriminelen een geloofwaardigheidsprobleem. Slachtoffers 
zullen alleen losgeld betalen als ze geloven dat de hacker daadwerkelijk de blokkade 
of de versleuteling zal opheffen of niet opnieuw de computer zal besmetten. De politie 
adviseert daarom om niet te betalen bij een ransomware-besmetting94 en, zoals tabel 
3.1 laat zien, de meeste slachtoffers doen dat ook niet. Normale bedrijven vergroten 
hun geloofwaardigheid door het opbouwen van een reputatie of door investeringen 
in een reclamecampagne. Deze route lijkt voor cybercriminelen nauwelijks 
beschikbaar, maar het valt niet uit te sluiten dat criminelen hier een (technische) 
oplossing voor ontwikkelen, mogelijk via het gebruik van vaste bitcoin-adressen. 
 
Ten derde is het lastig voor cybercriminelen om de juiste prijs voor ontgrendeling te 
bepalen. Of een slachtoffer bereid is om het losgeld te betalen hangt onder andere af 
van hoe belangrijk de versleutelde gegevens zijn voor het slachtoffer en of daar 
bijvoorbeeld backups van zijn gemaakt. Als alle foto’s van het eerste levensjaar van 
een kind versleuteld zijn dan heeft het slachtoffer daar veel meer voor over dan voor 
verouderde administratieve gegevens. De cybercriminelen weten doorgaans niet wat 
voor gegevens ze versleutelen en eisen daarom een vast bedrag.  
 
De ransomware-ontwikkelaar is in feite een monopolist, want hij heeft als enige 
toegang tot de ontgrendelcode. Economische theorie laat zien dat monopolisten extra 
winst kunnen afromen door prijsdiscriminatie. Voor cybercriminelen zal het daarom 
waardevol zijn om informatie over het slachtoffer en de gegevens te gebruiken over 
het inkomen en computergebruik van het slachtoffer bij de prijsbepaling. Bij gerichte 
ransomware-besmettingen, zoals bij ziekenhuizen, is het gemakkelijker voor de 
cybercrimineel om het losgeld te differentiëren.  
 
Vooruitblik 
Ransomware lijkt een financieel aantrekkelijke vorm van cybercriminaliteit. De totale 
opbrengsten per campagne kunnen hoog uitvallen en de pakkans is klein door 
maskeringstechnieken en een lage bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen. 
Tot nu toe lijkt de dreiging die van ransomware uitgaat beperkt, maar dit kan 
veranderen als cybercriminelen toegang krijgen tot persoonsgegevens en het 
losgeldbedrag hierop weten differentiëren. Ook kan de prevalentie van ransomware 
toenemen als ransomware-ontwikkelaars het geloofwaardigheidsprobleem oplossen. 
 

                                                             
94 Zie deze toelichting van de politie. 

https://www.politie.nl/themas/ransomware.html


 

39 

Beleidsopties 
Organisaties kunnen ransomware tegengaan door de betalingen aan daders zoveel 
mogelijk te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door het stimuleren van het regelmatig 
maken van back-ups. Hierdoor daalt de noodzaak om te betalen aan criminelen. In 
sommige gevallen is het maken van back-ups moeilijk uitvoerbaar en kostbaar, 
bijvoorbeeld in het geval van een nutsbedrijf dat onafgebroken moet kunnen leveren. 
Een andere beleidsrichting is om het witwassen van illegale ransomware-winsten op 
te sporen. 
 
Ransomware wordt vaak verspreid via kwaadaardige e-mails en websites – 
beleidsopties om die tegen te gaan staan in de volgende paragraaf. Bij de besmetting 
met ransomware maken criminelen gebruik van softwarekwetsbaarheden. Suggesties 
om software veiliger te maken staan in paragraaf 2.3. Tot slot kan ransomware 
worden tegengegaan door de opsporing en vervolging van cybercriminaliteit te 
verbeteren, zie hiervoor paragraaf 2.1.  

3.2 Phishing en malafide websites 

Inleiding 
Phishing is een belangrijke dreiging voor de cyberveiligheid van veel 
internetgebruikers. In 2015 registreerde de Fraudehelpdesk bijvoorbeeld gemiddeld 
zo’n tienduizend valse e-mails per maand en dat aantal is in de eerste maanden van 
2016 sterk gestegen.  
 
De term phishingmail is een verzamelbegrip voor allerlei frauduleuze e-mails. De 
verzender kan bijvoorbeeld hengelen naar persoonsgegevens (zoals pincodes of 
wachtwoorden), proberen malware te installeren via een link in de e-mail of een 
spookfactuur proberen te innen. Spearphishing is een door de cybercrimineel 
gepersonaliseerd bericht aan het slachtoffer.95 In een valse e-mail worden 
slachtoffers soms ook gevraagd om een (malafide) website te bezoeken. Eenmaal op 
de site denkt het slachtoffer op de pagina van een bank of een bekende webwinkel te 
zijn beland en wordt het slachtoffer gevraagd om persoonsgegevens in te voeren 
zoals wachtwoorden en pincodes. Dit type malafide website heet een phishingsite. 
Daarnaast is het mogelijk dat wanneer het slachtoffer op de malafide website 
aankomt automatisch allerlei kwetsbaarheden op het systeem van het slachtoffer 
worden benut. Dit soort sites heten malware sites. 
 
Omvang en financiële schade 
Phishingmails lijken sterk in opkomst. Figuur 3.2 laat zien dat het aantal 
phishingmails dat bij de Fraudehelpdesk worden gemeld sterk is gestegen in de 
eerste maanden van 2016.  
                                                             
95 Een voorbeeld hiervan is CEO-fraude. Hierbij ontvangt een medewerker zogenaamd een bericht van zijn 
hoogste baas (de CEO) met de opdracht om een groot bedrag over te maken. In Nederland zouden twee 
bedrijven zo 1,3 miljoen euro zijn kwijtgeraakt. Bron: FD. (link)  

http://fd.nl/economie-politiek/1110926/multinationals-gedupeerd-door-ceo-fraude
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Figuur 3.2: Sterke toename phishingmails in Nederland 

 
Bron: Fraudehelpdesk. 
 
Het is goed mogelijk dat het aantal ontvangers van valse e-mails min of meer constant 
blijft, maar dat ontvangers vaker de Fraudehelpdesk informeren, waardoor het aantal 
meldingen stijgt. In dat geval wijst de stijgende trend op een stijgende alertheid van 
internetgebruikers. 
 
Uit een survey onder internetters in Nederland komt naar voren dat 2,3% in de 
afgelopen vijf jaar slachtoffer is geworden van een ‘scam’.96 Een ‘scam’ is een valse 
poging om iemand over te halen om geld over te maken naar een frauduleuze 
website. Een ‘scam’ kan gezien worden als het doel van een phishingpoging.  
 
Figuur 3.3: Toename wereldwijd ontdekte phishing sites 

 
Bron: Google Transparancy Report. ((link) 

                                                             
96 Riek et al. (2016). 
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Wereldwijd zien we een toenemende dreiging van phishing sites, zie figuur 3.3. In 
2008 ontdekte Google nog 5235 phishing sites per week, en in 2015 was dat gestegen 
tot maar liefst 23.491 per week – een stijging van 349%. Het aantal ontdekte malware 
sites is niet gestegen. In 2015 ontdekte Google wekelijks 17.190 nieuwe sites. 
 
Phishing is een typische vorm van financieel gedreven cybercriminaliteit. De meeste 
pogingen proberen op de een of andere manier geld te verdienen. Dat blijkt alleen al 
uit het type verzenders dat geïmiteerd worden door de cybercriminelen. Figuur 3.4 
laat de organisaties zien uit wiens naam phishingmails verzonden worden. 36% van 
de phishingmails wordt verzonden uit naam van Nederlandse banken. Daarna volgen 
het Centraal Justitieel Incasso Bureau, ICS (uitgever van creditcards van Visa en 
MasterCard) en Intrum Justitia (een incassobureau). Dat een cybercrimineel namens 
een organisatie een phishingmail verstuurt, betekent natuurlijk niet dat die 
organisatie onveilig is. 
 
Figuur 3.4: Vooral imitatie van betaalinstellingen 

 
Bron: Fraudehelpdesk. Percentages voor phishingmails december 2015. Noot: “Banken” geeft het totaal weer van ABN 
Amro, ING en Rabobank. 
 
De totale financiële schade van phishing is onbekend, maar wel bestaan cijfers die een 
indruk geven van de orde van grootte van deze schade. Fraude met 
internetbankieren, waar phishing een belangrijk mechanisme bij is, leidde in 2014 
bijvoorbeeld tot 4,7 miljoen euro schade.97 De Fraudehelpdesk ontving in 2015 1303 
meldingen van webwinkelfraude, waarbij 977 slachtoffers tezamen 328.000 euro 
verloren – 335 euro per persoon. Dit gemiddelde bedrag is, op individuele basis, 
relatief klein. Wellicht kiezen cybercriminelen ervoor om niet te hoge bedragen buit 
te maken om de aangifte door het slachtoffer en (uiteindelijk) vervolging te 
voorkomen. Ook is het mogelijk dat bij hogere bedragen het potentiële slachtoffer 
argwanender is en minder snel geneigd is om in de val te trappen. 
 

                                                             
97 Bron: NVB. 
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Economische gevolgen 
Een economisch gevolg van phishing is dat consumenten voorzichtiger worden – en 
mogelijk te voorzichtig als legitieme e-mails en websites niet meer vertrouwd 
worden. Zeventien procent van de Nederlanders zag in 2015 wel eens af van 
internetbankieren vanwege veiligheidszorgen.98 Bij een geslaagde phishingpoging 
hebben slachtoffers vaak ook financiële schade.99 Ook zijn slachtoffers veel tijd kwijt 
aan het oplossen van het probleem en terugkrijgen van verliezen, volgens schattingen 
ruim acht uur per incident.100 
 
Voor ondernemers wordt het steeds moeilijker om (potentiële) afnemers digitaal te 
benaderen; financiële instellingen en overheden kunnen bijvoorbeeld niet meer 
direct met klanten en burgers e-mailen en tuigen aparte en extra beveiligde e-
mailboxen op. Naast de extra kosten voor deze digitale infrastructuur levert dat voor 
de gebruikers meer ongemak op. Zij moeten nu meerdere e-mailboxen in de gaten 
houden. 
 
Betrouwbare en gebruiksvriendelijke online identificatiemogelijkheden maken het 
makkelijker voor bedrijven en consumenten elkaar online te vertrouwen waardoor 
meer transacties tot stand komen.  
 
Economie van phishing 
Phishing en malafide websites maken gebruik van een aantal kwetsbaarheden. Ten 
eerste de beperkte rationaliteit van mensen: phishingmails en phishing websites zijn 
steeds vaker zeer goed lijkend en overtuigend geformuleerd – ontvangers zijn dan 
geneigd om aanwijzingen dat het om fraude gaat te negeren (‘confirmation bias’101). 
 
Het is niet zo dat alleen laagopleiden of ouderen vaker slachtoffer zijn van phishing. 
In 2015 was bijvoorbeeld 0,5% van de Nederlanders met een academische opleiding 
slachtoffer van phishing tegen 0,3% van de Nederlanders met ten hoogste een mbo-
opleiding.102 In de leeftijdsgroepen 35 tot 45 en 65 tot 75 jaar was beide 0,3% 
slachtoffer van phishing. Uit een recent veldonderzoek blijkt dat zelfs 
universiteitsmedewerkers in phishing trappen: 19% ging in op een ongerichte e-mail 
(‘Dear Employee’).103 
 
Asymmetrische informatie is de tweede achterliggende oorzaak van het slagen van 
phishingpogingen. Ontvangers van phishingmail weten niet hoe zij de identiteit van 
de afzender of de authenticiteit van een site kunnen verifiëren. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk om via een malafide DNS-server consumenten die naar een specifieke 

                                                             
98 Bron: CBS. (link)    
99 Zie Riek et al. (2016) voor een bespreking van de kwantitatieve omvang. Afhankelijk van de methode vinden zij 
een schatting voor “scams” van gemiddeld tussen de 89 en 353 euro per slachtoffer.  
100 Riek et al. (2016). 
101 Nickerson (1998). 
102 Bron: CBS, Veiligheidsmonitor. 
103 Zie dit webbericht. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2015/voorzichtig-op-internet-door-bezorgdheid-over-veiligheid-2015.htm
http://www.utnieuws.nl/nieuws/62171/Phishen_bij_UTmedewerkers
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website willen om te leiden naar een vervalste website. Ook kunnen cybercriminelen 
eenvoudig e-mails voorzien van een willekeurige afzender. 
 
Een derde achterliggende oorzaak is de openbaarheid van het internet. Iedereen kan 
naar elk e-mailadres verzenden en elke website benaderen. Dat is een fundamentele 
kracht, maar ook een kwetsbaarheid, omdat het misbruik mogelijk maakt. 
Cybercriminelen kunnen via internet tegen lage kosten veel berichten sturen. 
 
Beleidsopties 
Tegen phishingmails en malafide websites bestaan verschillende 
weerbaarheidsmaatregelen. Zo kan geprobeerd worden om het gedrag en bewustzijn 
van de internetgebruiker te beïnvloeden. Dit gebeurt in Nederland bijvoorbeeld door 
de Betaalvereniging Nederland (de campagne “Hang op, klik weg, bel uw bank”) en 
door de overheid via Fraudehelpdesk en veiliginternetten.nl. Bedrijven en andere 
organisaties kunnen daarnaast het risicobewustzijn van werknemers testen met nep-
phishingmails – een soort digitale brandoefening. In hoeverre dergelijke 
bewustzijnscampagnes effectief phishing voorkomen is nog onbekend. 
 
Grote ontvangers van e-mail (beheerders van mailservers en ISP’s) kunnen 
phishingmails wegfilteren door geavanceerde spamfilters en mailboxen te 
controleren op bekende phishingmails of malafide afzenders. Ook browsers zoals 
Internet Explorer en Firefox controleren de betrouwbaarheid van websites. ISP’s en 
aanbieders van browsers kunnen zich onderscheiden met de informatie over 
veiligheid die zij hun klanten aanbieden. Hierom zullen deze bedrijven hun lijsten met 
malafide sites en phishingmailverzenders niet openbaar maken. Doen zij dit wel, dan 
gaat dit ten koste van hun concurrentiepositie. 
 
Hoewel bedrijven een prikkel hebben om lijsten van malafide sites en 
phishingmailverzenders bij te houden, is het maatschappelijk gezien inefficiënt als zij 
deze informatie niet vrijgeven. De kosten van een ‘zwarte lijst’ zijn immers 
onafhankelijk van het aantal mensen wat er gebruik van maakt: deze informatie is 
een daarom een ‘clubgoed’.104 Een generieke verplichting voor ISP’s en bedrijven om 
phishingmails en malafide websites te melden bij een (onafhankelijke) organisatie 
zou dit probleem kunnen ondervangen – mits deze bedrijven voldoende prikkels 
behouden om deze informatie te verzamelen. Op internationaal niveau is dat wellicht 
niet haalbaar, maar op nationaal niveau werken ISP’s al samen via de vereniging 
Abuse Information Exchange105. 
 
Bonafide verzenders van e-mail hebben mogelijkheden om de weerbaarheid te 
vergroten. Door het gebruik van persoonlijke informatie die alleen bij de legitieme 
verzender en de ontvanger bekend is, zoals de naam of klantennummer van de 
                                                             
104 Economen spreken van een clubgoed als de marginale productiekosten nihil zijn en de eigenaar goed kan 
bepalen wie het product kan gebruiken. 
105 Zie hier de website van Abuse Information Exchange.  

http://www.veiliginternetten.nl/
https://www.abuseinformationexchange.nl/
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ontvanger, maken legitieme verzenders het moeilijk voor criminele verzenders om 
een legitieme verzender te imiteren. Daarnaast kunnen ISP’s, (semi)-overheden en 
bedrijven meer gebruikmaken van bestaande authenticatietechnieken, zoals DMARC , 
DKIM en SPF (zie ook paragraaf 2.4). 

3.3 Datalekken 

Een scala aan persoonlijke en zakelijke gegevens van miljarden mensen wordt 
digitaal bewaard, bewerkt en toegepast. Dat levert grote economische voordelen op, 
maar ook risico’s. Zodra gegevens zijn vastgelegd kunnen ze namelijk onbedoeld of 
ongeautoriseerd gewist, gemanipuleerd, bekeken, gekopieerd of geopenbaard 
worden. In al deze gevallen spreken we van een datalek (ook wel data breach). 
 
Datalekken komen zo vaak voor dat alleen nog omvangrijke of controversiële 
incidenten de pers halen. Voorbeelden van opmerkelijke datalekken zijn de Panama 
Papers in 2016 (2,6 terabyte aan fiscale gegevens), Ashley Madison in 2015 (37 
miljoen gebruikers van deze overspelwebsite) en Home Depot in 2014 (data van 56 
miljoen creditcards).  
 
Aantallen en type datalekken 
Over het totale aantal datalekken bestaat veel onzekerheid. Een oorzaak hiervan is 
dat organisaties niet altijd verplicht zijn om een datalek te melden bij de 
toezichthouder, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). En ook als 
melden wel verplicht is, kunnen organisaties besluiten om toch geen melding te 
maken, bijvoorbeeld omdat de verwachte reputatieschade groter is dan de verwachte 
boete. Verder is het mogelijk dat bedrijven en instanties niet op de hoogte zijn van 
een datalek in hun organisatie. 
 
Tabel 3.2: Schattingen aantal en type datalekken 

Bron 
 
 

Bereik 
 
 

Aantal datalekken 
in 2015 

 

Aantal bestanden 
in 2015 

 

Percentage 
onbedoeld 

 

Percentage 
overheid 

 
Symantec Wereldwijd 305 492 miljoen 22% 5,6% 
Privacy Rights 
Clearinghouse 

Verenigde 
Staten 157 114 miljoen 24% 11% 

Risk Based 
Security Wereldwijd 3.930 736 miljoen 7% 12,2% 

Gemalto Wereldwijd 1.673 708 miljoen 24% 43% 
Verizon 82 landen 2.260   8,5% 
      
Noot: ‘Percentage onbedoeld’ is het deel van datalekken dat per ongeluk door de organisatie is gelekt. 

 
Gegeven deze onzekerheden is het niet verbazingwekkend dat de inschattingen over 
het aantal datalekken sterk uiteenlopen. Tabel 3.3 geeft een overzicht van de 
schattingen uit vijf verschillende bronnen. Tussen de onder- en bovengrens van het 
geschatte aantal wereldwijde datalekken zit ruim een factor tien. Waar deze 
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verschillen precies vandaan komen is niet duidelijk omdat de rapporten weinig 
inzicht geven in de onderzoeksmethode. Ook over de hoofdoorzaken van datalekken 
en welke sectoren het meest getroffen worden is nog geen consensus. 
Voor cybercriminelen zijn creditcardgegevens bijzonder aantrekkelijk. 100% van de 
datalekken in de hotelbranche heeft bijvoorbeeld betrekking op 
creditcardgegevens.106 Creditcardnummers met bijbehorende veiligheidscodes, 
namen en vervaldata kunnen gebruikt worden in card-not-present fraude.107 Card-
not-present fraude wordt hoofdzakelijk mogelijk gemaakt door datalekken.108 
 
Card-not-present fraude is de belangrijkste vorm van betalingsverkeerfraude in 
Europa. Naar schatting van de Europese Centrale Bank vonden in 2013 voor 1,4 
miljard euro frauduleuze transacties plaats, waarvan 60% via card-not-present 
fraude.109 De relatieve waarde van frauduleuze transacties ten opzichte van het totaal 
fluctueert al jaren rond de 0,04%. In Nederland ligt de totale schade door 
betalingsverkeerfraude op 17,9 miljoen euro.110 Dit is een fractie van de totale 
waarde van de iDEAL-betalingen (18 miljard euro in 2015111). 
 
Gevolgen voor economie 
Datalekken en het risico op datalekken hebben diverse economische en 
maatschappelijke gevolgen. In eerste instantie voor de beheerder van de gegevens: 
het voorkomen van datalekkages en het herstellen van kwetsbaarheden. Vervolgens 
kunnen de beheerders van gelekte data geconfronteerd worden met 
aansprakelijkheidsclaims of reputatieschade.  
 
Op basis van beurskoersschommelingen rond de bekendmaking van een datalek kan 
een inschatting gemaakt worden deze financiële kosten. Cavusoglu et al. (2004)112 
laten zien dat beursgenoteerde organisaties in de twee dagen na een veiligheidslek 
ongeveer 2% marktwaarde verliezen. Dat lijkt een significant economisch effect, 
maar is waarschijnlijk een overschatting van het totale effect omdat concurrenten 
mogelijk juist profiteren van een datalek. De marktwaarde van de sector als geheel 
zal daarom niet of veel minder dalen. Ook kunnen de effecten op de marktwaarde 
tijdelijk zijn. Een van de weinige studies naar de reactie van consumenten op 
datalekken is Kwon en Johnson (2015). Zij laten zien dat datalekken bij ziekenhuizen 
op de langere termijn een negatief effect heeft op het aantal poliklinische 
behandelingen. Dit effect is sterker in regio’s waar veel ziekenhuizen gevestigd zijn. 
Het is niet duidelijk of dit een causaal effect is: ziekenhuizen die hun interne 
procedures beter op orde hebben, kunnen ook wel eens die ziekenhuizen zijn die 
goede kwaliteit zorg leveren en daarmee patiënten trekken. 
                                                             
106 Symantec (2016), p. 50. 
107 Card-not-present fraude is misbruik van creditcardgegevens bij online transacties. 
108 Europol (2012), p. 10.  
109 ECB (2015). (link naar het rapport)  
110 Persbericht van Betaalvereniging Nederland (2016). (link)  
111 DNB, tabel T5.12. 
112 De actuele effecten van een datalek kunnen anders zijn dan ten tijde van de meer dan tien jaar oude studie 
van Cavusoglu et al. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/4th_card_fraud_report.en.pdf
http://www.betaalvereniging.nl/nieuws/daling-fraude-met-internetbankieren-zet-door/
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De belangrijkste slachtoffers van datalekken zijn meestal niet de beheerders van de 
data maar diegenen waarvan de gegevens zijn gelekt. Hun privacy wordt ingeperkt en 
zij lopen het risico het slachtoffer te worden van identiteitsdiefstal. De impact op de 
betrokkenen is vaak persoonlijk en lastig in geld uit te drukken. Het risico op 
datalekken kan mensen terughoudend maken om gegevens te delen met organisaties, 
vooral als ze onvoldoende weten hoe goed de data beschermd worden en hoe 
aansprakelijkheid is geregeld in het geval van een datalek. 
 
Marktfalen rondom datalekken 
Bij datalekken spelen twee marktfalen: asymmetrische informatie en externe 
effecten.113 Het marktfalen van asymmetrische informatie speelt op twee manieren. 
Organisaties kunnen moeilijk op een geloofwaardige manier aan hun klanten en 
gebruikers laten zien hoe veilig hun gegevensbeheer is. Inzicht in 
beveiligingsmaatregelen is waardevol voor hackers en concurrenten en moeilijk te 
controleren voor klanten en gebruikers. Klanten weten zo nauwelijks in welke mate 
hun gegevens beschermd zijn. 
 
Een tweede reden waardoor asymmetrische informatie tot problemen leidt is dat 
gebruikers niet vanzelf weten of, waar en wanneer hun gegevens gelekt zijn. Zelfs als 
gebruikers schade ondervinden van een datalek dan kan het onduidelijk bij welke 
organisatie het lek zit. Daarbij komt dat organisaties vanwege het gepercipieerde 
risico op reputatieschade geen prikkel hebben om het incident te melden bij de klant 
of toezichthouder. Om deze redenen zijn er maar weinig gelegenheden voor bedrijven 
om hun reputatie te verbeteren. Het voorbeeld van Apple, dat weigerde de FBI te 
helpen bij het ontgrendelen van een iPhone, is zo’n spaarzaam moment. 
 
Het tweede marktfalen, van externe effecten, is van toepassing omdat organisaties 
waarbij een datalek plaatsvindt meestal niet zelf de schade ervan dragen. Negatieve 
externe effecten treden op wanneer twee partijen gegevens van derden met elkaar 
delen. Het belangrijkste voorbeeld zijn creditcardgegevens. Als deze gegevens 
onderschept worden door hackers draagt de creditcardmaatschappij de financiële 
schade, tenzij een partij nalatig is geweest en aansprakelijk gesteld kan worden. Door 
dit externe effect hebben organisaties en gebruikers soms onvoldoende prikkels om 
data te beschermen. 
 
Datalekken hebben soms ook positieve externe effecten. Een voorbeeld is de diefstal 
van intellectueel eigendom. In Nederland worden bedrijven soms gehackt met het 
doel om technologische kennis te bemachtigen (AIVD, 2015). Als het intellectuele 
eigendom door een concurrent gebruikt wordt levert dat (ongewenste) 
kennisspillovers op. Een nadelig effect van diefstal van intellectueel eigendom is dat 
onderzoek en ontwikkeling (R&D) minder aantrekkelijk wordt. Bedrijven innoveren 

                                                             
113 Zie ook Van Eeten (2011) voor een bespreking van de economische aspecten van datalekken. 
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minder als ze rekening houden met diefstal; de verwachte opbrengsten van een 
innovatie nemen immers af. 
 
Beleidsopties 
Om de problemen rond datalekken op te lossen bestaan verschillende 
beleidsinitiatieven. De Europese Commissie werkt aan een voorstel voor de 
bescherming van persoonsgegevens.114 En in Nederland zijn organisaties sinds 
januari 2016 verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP). Na melding kan de AP een onderzoek starten en eventueel een boete opleggen. 
De AP maakt niet bekend welke organisaties datalekken hebben gemeld en om wat 
voor type gegevens het ging. Wel kan de AP opdracht geven om getroffen personen te 
informeren over het datalek.  
 
Een beleidsoptie is om informatie over datalekken openbaar te maken. Voordelen 
daarvan zijn dat zo het probleem van asymmetrische informatie over 
beveiligingsmaatregelen wordt aanpakt en dat organisaties een sterkere prikkel 
hebben om gegevens te beschermen. Een nadeel van bekendmaking is dat het de 
drempel verhoogt om datalekken te melden bij de toezichthouder. 
 
Het probleem dat bedrijven niet direct schade ondervinden van een lek, maar dat de 
schade bij hun derden substantieel kan zijn, kan beperkt worden door de 
aansprakelijkheid bij datalekken uit te breiden. De effectiviteit van aansprakelijkheid 
zal in de praktijk afhangen van de mogelijkheden om te achterhalen uit welke bron 
gelekte informatie afkomstig is. 

                                                             
114 Onder het Europese voorstel voor de bescherming van data krijgen burgers meer inzicht in hun persoonlijke 
gegevens. Zie dit bericht. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.pdf
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4 DDoS-aanvallen 

4.1 Inleiding 

In oktober 2015 hield de politie vijf jongeren aan voor twee DDoS-aanvallen op 
internetprovider Ziggo. Door de aanval zat 60% van de 3,6 miljoen klanten urenlang 
zonder internet.115 Afpersing zou het motief zijn.116 Ziggo heeft na afloop de modems 
van al haar klanten aangepast om de schade van nieuwe aanvallen te beperken. Die 
klanten kregen overigens geen vergoeding van Ziggo voor de verstoring van hun 
internettoegang.117 Ook rijksoverheid.nl118 en de websites en apps van NPO119 waren 
in 2015 urenlang onbereikbaar door DDoS-aanvallen. 
 
Distributed Denial of Service (DDoS) is de benaming voor een type aanval waarbij een 
bepaalde dienst (bijvoorbeeld een website) onbereikbaar wordt voor de 
gebruikelijke afnemers van de dienst. Een DDoS-aanval op een website wordt vaak 
uitgevoerd door de website te bestoken met veel netwerkverkeer, waardoor deze 
onbereikbaar wordt (NCSC 2015). Bij een aanval wordt vaak gebruik gemaakt van 
een netwerk van besmette apparaten – een botnet – of van een versterkingstechniek 
(amplification) waarbij servers van derden worden misbruikt zonder deze te hacken 
(Czyz et al. 2014).120 
 
DDoS-aanvallen komen vaak voor en zijn direct hinderlijk voor veel 
internetgebruikers. De gevolgen van een DDoS-aanval variëren van overlast door een 
lage surfsnelheid tot verstoringen van vitale processen.  

4.2 Kwantitatieve inzichten over DDoS-aanvallen121 

DDoS-aanvallen verschillen sterk in hun intensiteit (bits-per-seconde), hun duur en 
de doelen waar ze op gericht zijn. Figuur 4.1 laat zien dat er vooral eind 2014 en 
begin 2015 een aantal grote aanvallen op doelen in Nederland waren. De omvang van 
aanvallen op Nederlandse doelen is de laatste jaren niet toegenomen – de grootste 

                                                             
115 Zie dit nieuwsbericht. 
116 Zie dit artikel uit De Stentor. 
117 Zie dit nieuwsitem van RTL Nieuws. 
118 Bron: NRC. (link)  
119 Zie deze berichten: (link) en (link).  
120 Bij een aanval vanaf één computer spreekt men van een Denial of Service (DoS) aanval. Bij meerdere 
computers is het een DDoS-aanval. 
121 De cijfers in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op data van Digital Attack Map, bewerkt door CPB. Niet alle DDoS-
aanvallen worden bij Digital Attack Map gemeld, maar het is de meest complete publieke databron hiervoor. 
Identificatie van een DDoS-aanval is soms complex omdat een sterke toename in internetverkeer legitiem kan 
zijn. Gegevens hebben betrekking op de top twee procent van DDoS-aanvallen die bij Digital Attack Map worden 
gemeld. 

http://www.nu.nl/internet/4109444/ziggo-netwerk-opnieuw-urenlang-getroffen-ddos-aanval.html
http://www.destentor.nl/regio/lochem/jongeren-uit-lochem-en-berkelland-opgepakt-voor-ddos-aanvallen-op-ziggo-en-kpn-1.5312742
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/geen-geld-voor-gedupeerde-ziggo-klanten
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/11/ddos-aanval-legde-gisteren-rijksoverheid-nl-plat
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/04/website-nos-getroffen-door-ddos-aanval
http://nos.nl/artikel/2071973-zware-ddos-aanval-op-npo-websites-en-apps-uren-plat.html
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aanval dateert van november 2013 toen de webhoster Flexwebhosting werd 
aangevallen.122  
 
Figuur 4.1: Wisselende piekintensiteit DDoS-aanvallen op Nederlandse doelen 

 
Bron: Digital Attack Map. Bewerking gegevens door CPB. 
 
Naast de intensiteit bepaalt ook de duur van een aanval de impact van een aanval. 
Een storing van een paar minuten is minder schadelijk dan een storing van een dag. 
De duur van een aanval wisselt sterk, wat goed is te zien in figuur 4.2 De meeste 
aanvallen duren korter dan een uur (87 procent, NCSC 2015), met slechts enkele 
uitschieters. 
 
Internationaal gezien zijn de meeste DDoS-aanvallen gericht op de Verenigde Staten. 
In de periode maart 2015 tot februari 2016 werden in dat land bijna 13.000 
aanvallen geregistreerd. In Nederland waren dat in die periode ruim elfhonderd 
aanvallen, mondiaal een 25e plek. Als bron van DDoS-aanvallen stond Nederland in 
2015 wereldwijd op de derde plek met 2,6 duizend uitgaande geregistreerde 
aanvallen. De meeste aanvallen kwamen uit China (ruim achtduizend).123 De 
onzekerheid over het land van herkomst is groot: in 2015 kon bij ongeveer 70% van 
de aanvallen het herkomstland niet worden vastgesteld. 
 
 
                                                             
122 Zie dit nieuwsbericht.  
123 Tussen welke landenparen de meeste aanvallen plaatsvinden, lijkt vooral af te hangen van het aantal 
internetgebruikers en de gemiddelde internetsnelheid (Overvest en Straathof 2015). Daarnaast spelen 
economische relaties een rol, culturele verschillen lijken niet van invloed te zijn op het aantal aanvallen tussen 
landen. 
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Figuur 4.2: DDoS-aanvallen op Nederlandse doelen meestal van korte duur 

 
Bron: Digital Attack Map. Bewerking gegevens door CPB. Op basis van de top twee procent van DDoS-aanvallen die bij 
Digital Attack Map worden gemeld. 

4.3 Economische gevolgen  

De gevolgen van DDoS-aanvallen voor de economie kunnen in drie categorieën 
worden onderverdeeld.124 
1. kosten voor potentiële doelwitten 
2. kosten voor algemeen internetgebruik 
3. gedragseffecten op internetgebruikers 
 
De meest zichtbare kostenpost is de schade bij de (potentiële) doelwitten. Een 
onderneming loopt inkomsten mis als zijn website onbereikbaar is, maar heeft ook 
kosten om de aanval op te vangen. Daarbij komen preventiekosten en schade voor 
gebruikers van het getroffen bedrijf. 
 
Minder zichtbaar is de schade voor andere internetgebruikers. Hackers infiltreren op 
grote schaal computers om botnets mee te vormen. De opkomst van het Internet of 
Things (IoT) zal de mogelijkheden voor criminelen om botnets te bouwen verder 
vergroten. Ook nemen aanvallen een deel van de capaciteit in beslag waar het 
normale internetverkeer gebruik van maakt. Vooral tijdens zeer grote aanvallen kan 

                                                             
124 Ciere et al. (2015) geeft een uitgebreide beschrijving van de soorten kosten die cybercriminaliteit kunnen 
veroorzaken. 
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dit voor delen van het internet merkbare gevolgen hebben: zo zorgde de aanval op 
Spamhaus in 2013 voor problemen bij de London Internet Exchange (LINX).125 

4.4 Economische mechanismen 

Figuur 4.3 laat (vereenvoudigd) vijf verschillende fases zien van een DDoS-aanval. 
Het begint bij de vorming en inzet van een botnet, eventueel gevolgd door versterking 
(via bijvoorbeeld DNS-servers), met congestie en schade bij het doelwit als gevolg. Bij 
elke fase kan de aanvaller specifieke kwetsbaarheden gebruiken om de effectiviteit te 
vergroten. Bij elke kwetsbaarheid kan de overheid specifieke beleidsmaatregelen 
overwegen. 
 
Figuur 4.3: Opbouw van een DDoS-aanval 

 
Bij de vorming van een botnet spelen softwarekwetsbaarheden een grote rol. Deze 
maken het mogelijk om malware te plaatsen op een groot aantal computers. 
Softwarekwetsbaarheden zijn moeilijk tegen te gaan omdat gebruikers meestal geen 
inzicht hebben in de kwetsbaarheden van de software die zij installeren. Dit is een 
probleem van asymmetrische informatie (zie paragraaf 2.3). 
 
Om een botnet langdurig in te kunnen zetten, heeft de aanvaller er belang bij dat 
gebruikers van besmette apparaten weinig hinder van een aanval ondervinden. 
Hierdoor hebben deze gebruikers geen prikkel om malware op te sporen en hun 
computer beter te beveiligen. Bescheiden informatieverzoeken van een groot aantal 
apparaten kunnen gezamenlijk een omvangrijke aanval vormen. Een succesvol botnet 
maakt dus gebruik van de externaliteit die internetgebruikers met een besmet 
apparaat op andere gebruikers hebben. 
 
Sommige DDoS-aanvallen maken gebruik van versterkende mechanismes (fase drie). 
Vaak worden versterkende mechanismen gebruikt als alternatief voor een botnet, 

                                                             
125 Het internetverkeer dat LINX afhandelt, nam tijdens de aanval met de helft af. (link)  
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http://arstechnica.com/security/2013/03/spamhaus-ddos-grows-to-internet-threatening-size/
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zoals aanvallen die via een DNS-server verlopen.126 Doordat de DNS-server een 
veelvoud van de informatie naar het doelwit van de DDoS-aanval stuurt wordt de 
DDoS-aanval veel krachtiger (Czyz et al. 2014). Ook maken aanvallers gebruik van 
verschillende tactieken (‘multivectoraanvallen’) om DDoS-detectiemethoden te 
omzeilen. 
 
De versterking van DDoS-aanvallen maakt gebruik van twee kwetsbaarheden van het 
internet. Ten eerste zijn DNS-servers openbaar. Openbaarheid van DNS-servers is 
essentieel voor hun functionaliteit. Maar bovenal is het problematisch dat de 
herkomst van een informatieverzoek eenvoudig te vervalsen is: bij ieder 
informatiepakket dat via internet verzonden wordt kan de afzender zelf aangeven 
van welk internetadres het pakket afkomstig is. Het weergeven van een verkeerde 
identiteit staat bekend als ‘spoofing’. Deze kwetsbaarheid zorgt voor asymmetrische 
informatie over de identiteit van internetgebruikers. 
 
Spoofing lijkt in toenemende mate een probleem te zijn bij DDoS-aanvallen. Figuur 
4.4 geeft aan voor welk deel van alle DDoS-aanvallen wereldwijd het land van 
herkomst routinematig niet te achterhalen was. Daar waar in 2013 nog de herkomst 
van de helft van de aanvallen te achterhalen was, kwam begin 2016 90% van de 
aanvallen uit een onbekend land.  
 
Figuur 4.4: Aandeel van DDoS-aanvallen wereldwijd met onbekend herkomstland 

 
Bron: Digital Attack Map. Bewerking gegevens door CPB. In 2015 kon het herkomstland bij ongeveer zeventig procent 
van de aanvallen niet bepaald worden. 
 

                                                             
126 Aan de DNS-server wordt informatie gevraagd over een willekeurige domeinnaam. De DNS-server antwoordt 
vervolgens niet richting het besmette apparaat, maar richt zijn reactie op het internetadres dat de besmette 
computer valselijk als zijn eigen internetadres heeft opgegeven. 
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Tijdens de DDoS-aanval komt een grote hoeveelheid data aan bij de internetadressen 
van het doelwit. Organisaties die een potentieel doelwit zijn en behoefte hebben aan 
continuïteit, kunnen verschillende maatregelen nemen om een storing te voorkomen. 
Zo kan de organisatie zorgen voor (tijdelijke) extra capaciteit, bijvoorbeeld via het 
hostingbedrijf of de ISP. Een organisatie die de mogelijkheid heeft om zijn capaciteit 
snel op te schalen, is een minder aantrekkelijk doelwit zodat het minder 
waarschijnlijk is dat de extra capaciteit daadwerkelijk hoeft worden ingezet. Een 
andere oplossing het scheiden van legitiem en oneigenlijk dataverkeer. 
 
Het effect van een DDoS-aanval op een doelwit hangt af van softwarekwetsbaarheden 
bij het doelwit. Het is niet vanzelfsprekend dat potentiële doelwitten zich goed 
beschermen tegen DDoS-aanvallen. Deels komt dit doordat kwetsbaarheden bij een 
organisatie niet eenvoudig voor anderen waar te nemen zijn – pas bij een aanval is 
dat te zien. Er is dus een asymmetrie in de informatie tussen potentiële doelwitten en 
andere internetgebruikers. 
 
Figuur 4.5: Kwetsbaarheden waar DDoS-aanvallen gebruik van maken 

 
 
Als gevolg van deze asymmetrie kunnen klanten en leveranciers van een bedrijf niet 
goed inschatten hoe kwetsbaar een bedrijf is voor DDoS-aanvallen. Klanten die 
hechten aan een storingsvrije communicatie kunnen geen onderscheid maken tussen 
bedrijven die voldoende investeren in het beperken van hun kwetsbaarheid en 
bedrijven die dat niet doen. Investeringen in een lagere kwetsbaarheid kunnen zo 
niet terugverdiend worden.  
 
Figuur 4.5 vat de kwetsbaarheden waar DDoS-aanvallen gebruik van kunnen maken 
samen. Onduidelijkheid over kwetsbaarheden van anderen (asymmetrische 
informatie over beveiliging) speelt een rol bij de vorming van een botnet en de 
schade van een aanval. Spoofing (asymmetrische informatie over identiteit) maakt 
het mogelijk dat de openbaarheid van DNS-servers misbruikt kan worden om een 
DDoS-aanval te versterken. De openbaarheid van het internet maakt het mogelijk dat 
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internetgebruikers ongewenst een doelwit kunnen benaderen (externaliteit) 
waardoor congestie kan ontstaan. En een doelwit kan onvoldoende geïnvesteerd 
hebben in beveiliging omdat de investeringen niet voor anderen te zien zijn 
(asymmetrische informatie over beveiliging). 

4.5 Beleidsopties 

Hoe kan de overheid DDoS-aanvallen voorkomen? Idealiter gebeurt dat bij de bron – 
de vorming van botnets via malware. Veiliger software bemoeilijkt de installatie van 
malware, maar vanwege continue technologische veranderingen is het niet 
eenvoudig om minimum veiligheidseisen hiervoor te formuleren, laat staan te 
handhaven. In sommige gevallen kan de overheid wel technische eisen stellen. Zo zijn 
DNS-servers minder kwetsbaar voor spoofing als het BCP38-protocol gebruikt wordt. 
Als DNS-servers de herkomst van internetverkeer beter vast kunnen stellen, dan 
kunnen amplificatie-aanvallen namelijk eerder herkend worden.127 Zonder 
rechtstreekse verplichting of de verantwoordelijkheid om amplificatie tegen te gaan, 
zijn de prikkels voor ISP’s om BCP38 in te voeren echter beperkt. 
 
Overheidsbeleid kan zich ook richten op potentiële doelen van een DDoS-aanval. Zo 
kan de overheid voor transparantie zorgen over de mate waarin organisaties hun 
beveiliging op orde hebben en hoe vaak aanvallen storingen veroorzaken. De klanten 
van een bedrijf kunnen dan beter inschatten hoe vaak zij hinder ondervinden van 
storingen. Nadeel van transparantie is dat zwakke doelwitten ook zichtbaar worden 
voor aanvallers. Als alternatief zou een toezichthouder achter de schermen 
organisaties kunnen controleren, zoals in de financiële sector gebruikelijk is.128 
 
De overheid kan ISP’s meer verantwoordelijkheid geven bij de preventie en 
bestrijding van botnets en DDoS-aanvallen.129 ISP’s hebben de informatie en 
mogelijkheden om maatregelen te nemen. Waarom zou een ISP extra maatregelen 
moeten nemen tegen DDoS-aanvallen, bovenop de contractuele afspraken met haar 
gebruikers? Ten eerste leiden marktfalen, zoals hierboven beschreven, tot 
onvoldoende preventie. Ten tweede reageren internetgebruikers verschillend 
reageren op een DDoS-aanval. Een gecoördineerde aanpak van gestandaardiseerde 
DDoS-aanvallen die nu als dienst worden aangeboden kan effectiever zijn dan 
heterogene oplossingen door potentiële doelwitten.130  
 

                                                             
127 Zie dit bericht. (link) 
128 Toezicht achter de schermen kent ook weer problemen. Wat is het mandaat van de toezichthouder om in te 
grijpen als een organisatie aanwijzingen niet opvolgt? Hoe bepaalt de toezichthouder bijvoorbeeld wat een 
acceptabel beveiligingsniveau is? Hoe opereert de toezichthouder als achteraf blijkt dat een incident mede het 
gevolg is van gebrekkig toezicht? 
129 Dit is het geval in onder andere Finland. 
130 DDoS-aanvallen via de applicatielaag zijn minder eenvoudig door ISP’s aan te pakken omdat ISP’s verkeer op 
de applicatielaag niet mogen inspecteren. 

https://www.dnssec.nl/cases/dns-amplificatie-aanvallen-straks-niet-meer-te-stoppen-zonder-bcp-38.html
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Hoe verdeel je de verantwoordelijkheden tussen ISP’s? Het verkeer tussen 
internetgebruikers loopt immers via de netwerken van meerdere ISP’s. Een 
mogelijkheid is om ISP’s verantwoordelijk te maken voor bescherming van hun eigen 
klanten tegen DDoS-aanvallen van een normale omvang. De kosten die zij hier voor 
maken kunnen zij doorberekenen. Klanten die bescherming tegen uitzonderlijke 
DDoS-aanvallen nodig hebben, kunnen die alsnog zelf inkopen. 
 
Een alternatief model is om ISP’s aansprakelijk te maken voor het doorgeven van 
DDoS-verkeer aan andere ISP’s. Het voordeel hiervan is dat de aanval dichter bij de 
bron onschadelijk wordt gemaakt waardoor minder snel congestie van netwerken 
ontstaat. Nadeel van dit model is dat DDoS-aanvallen vanuit veel verschillende IP-
adressen komen en daarom niet eenvoudig te onderscheiden zijn van regulier 
internetverkeer. Als ISP’s aansprakelijk zijn voor het doorgeven van DDoS-aanvallen, 
krijgen zij ook een belang om kwetsbaarheden bij hun klanten tegen te gaan. De 
prikkels voor ISP’s om in te grijpen bij hun (bonafide) klanten als uit internetverkeer 
blijkt dat een apparaat waarschijnlijk besmet is door malware en deel uit maakt van 
een botnet zijn echter beperkt.  
 
Nederlandse ISP’s zijn al actief bij de bestrijding van botnets en DDoS-aanvallen. Zo 
delen zij informatie over botnets actief met elkaar op de Abuse Information Exchange. 
Ook werken bedrijven samen om DDoS-aanvallen tegen te gaan in de Dutch 
Continuity Board.131 Dit samenwerkingsverband biedt de mogelijkheid aan 
deelnemende partijen om bij extreem grote DDoS-aanvallen de communicatie tussen 
de deelnemers te scheiden van de rest van het internetverkeer. Een volgende stap zou 
samenwerking gericht op het beperken van kleinere DDoS-aanvallen kunnen zijn. 

                                                             
131 Zie The Hague Security Delta voor meer informatie. (link)  

https://www.thehaguesecuritydelta.com/projects/project/60-trusted-networks-initiative
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Appendix 

Tabel A: Overzicht gebruikte gegevens 

Bron Vindplaats Periode Type gegevens 
    
Ict gebruik van personen 
naar persoons-
kenmerken, CBS 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/pu
blication/?DM=SLNL&PA=7109
8ned 

2005-2013 Ict gebruik per 
opleidingsniveau 

Veiligheidsmonitor, CBS http://www.veiligheidsmonitor.nl/  2008-2015 Aantal delicten van 
cybercrime, slachtoffers 
cybercrime 

Tabellen criminaliteit en 
rechtshandhaving 2014, 
CBS 

https://www.cbs.nl/nl-
nl/maatwerk/2015/43/tabellen-
criminaliteit-en-
rechtshandhaving-2014  

2005-2014 Computervredebreuk in 
het strafrecht 

Regional Assessment 
map, Microsoft 

http://www.microsoft.com/securi
ty/sir/threat/default.aspx 

2014-2015 Cyberdreigingen voor 
Windowsgebruikers 

Digital Attack Map, 
Google 

https://www.google.com/ideas/p
roducts/digital-attack-map/ 

2013-2016 Aantal DDoS-aanvallen 

Google Transparency 
Report 

https://www.google.com/transpa
rencyreport/ 
 

2014-2015 Aantal versleutelde e-
mails, aantal phishing 
sites 

Security threat report, 
Symantec 

http://www.symantec.com/securi
ty_response/publications/ 

2013-2015 Aantal datalekken 

Betaalvereniging 
Nederland 

http://www.betaalvereniging.nl/n
ieuws/daling-fraude-met-
internetbankieren-zet-door/ 

2010-2015 Betaalverkeerfraude 

Cybersecuritybeeld 
Nederland, NCSC 

https://www.ncsc.nl/ 2014-2015 Ransomware, 
cybercrime, vitale 
sectoren 

Raad voor de 
rechtspraak 

www.rechtspraak.nl 2011-2015 Cybercriminaliteit 
rechtszaken 

cvedetails.com www.cvedetails.com 
 

2015 Software 
kwetsbaarheden 

Statistica www.statistica.com 
 

2015 Marktaandeel van 
besturingssytemen 

Fraudehelpdesk www.fraudehelpdesk.nl/  Aantal phishing e-mails 

Global Encryption 
Trends Study, Ponemon 
Institute 

https://www.thales-
esecurity.com/knowledge-
base/analyst-reports/global-
encryption-trends-study 

2005-2015 Gebruik van encryptie 

Systemic Risk Survey, 
Bank of England 

http://www.bankofengland.co.uk
/publications/Pages/other/srs/de
fault.aspx 

2015 Risico’s voor financiële 
systeem  

Arbor Networks www.arbornetworks.com/ 2015 Motieven DDoS-
aanvallen 

Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en 
Veiligheid 

www.nctv.nl/onderwerpen/nv/be
scherming-vitale-infrastructuur/  

 Vitale sectoren 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71098ned
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71098ned
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71098ned
http://www.veiligheidsmonitor.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2015/43/tabellen-criminaliteit-en-rechtshandhaving-2014
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2015/43/tabellen-criminaliteit-en-rechtshandhaving-2014
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2015/43/tabellen-criminaliteit-en-rechtshandhaving-2014
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2015/43/tabellen-criminaliteit-en-rechtshandhaving-2014
http://www.microsoft.com/security/sir/threat/default.aspx
http://www.microsoft.com/security/sir/threat/default.aspx
https://www.google.com/ideas/products/digital-attack-map/
https://www.google.com/ideas/products/digital-attack-map/
https://www.google.com/transparencyreport/
https://www.google.com/transparencyreport/
http://www.symantec.com/security_response/publications/
http://www.symantec.com/security_response/publications/
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.cvedetails.com/
http://www.statistica.com/
http://www.fraudehelpdesk.nl/
https://www.thales-esecurity.com/knowledge-base/analyst-reports/global-encryption-trends-study
https://www.thales-esecurity.com/knowledge-base/analyst-reports/global-encryption-trends-study
https://www.thales-esecurity.com/knowledge-base/analyst-reports/global-encryption-trends-study
https://www.thales-esecurity.com/knowledge-base/analyst-reports/global-encryption-trends-study
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/other/srs/default.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/other/srs/default.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/other/srs/default.aspx
http://www.arbornetworks.com/
http://www.nctv.nl/onderwerpen/nv/bescherming-vitale-infrastructuur/
http://www.nctv.nl/onderwerpen/nv/bescherming-vitale-infrastructuur/


 

60 

Tabel B: Overzicht risicorapportage cyberveiligheid economie 

Sectie Stylized facts Gevolgen economie Markfalen / 
oorzaken 

Beleidsopties 

     
2.1 
Opsporing 
en 
vervolging  

Laag 
aangiftepercentage 
(8%) en lage 
pakkans; boetes zijn 
lager dan illegale 
winsten 

Groei financieel 
gedreven cyber-
crime. Afname 
vertrouwen en 
gebruik internet.  

Anonimiteit 
(buitenlandse) 
daders; gebrek aan 
regionale kennis;  
groei belang internet 
voor de economie 

Digitale aangifte; 
meer kennis politie 
cybercrime; meer 
internationale 
coördinatie; boetes 
afgestemd op 
criminele winsten 

2.2 
Markt voor 
cyber-
veiligheid 

Schattingen 
marktomvang liggen 
tussen 0,4 en 7,5 
mld euro. 
 

Suboptimaal 
veiligheidsniveau; 
storingen van 
publieke diensten 

Overheid koopt niet 
professioneel in: 
legt nadruk op prijs 
ten koste van 
kwaliteit; schade 
wordt niet door 
aanbieders 
geïnternaliseerd  

Certificeren van 
cyberveiligheidsaan
bieders; nieuwe 
veiligheidsoplossing
en stimuleren met 
het sbir-instrument 

2.3 
Software-
kwetsbaar-
heden 

In 2015 147 
verschillende 
kwetsbaarheden 
(waarvan 49 
`critical’) in Windows 
7ontdekt 

Software-
kwetsbaarheden 
maken ransomware, 
datalekken en 
DDoS aanvallen 
mogelijk 

Geen software-
aansprakelijkheid bij 
aanbieders; 
asymmetrische 
informatie over 
kwaliteit van 
software; 
coördinatieprobleme
n voor het 
ontdekken en 
patchen 

Aansprakelijkheid 
voor aanbieders; 
meer transparantie 
over kwaliteit 
software 

2.4 
Encryptie en 
authenticatie 

Bijna 70% van e-
mails zijn 
versleuteld met  
TLS 

Veiligere online 
communicatie; 
belemmering voor 
opsporing  

Coördinatieproblem
en zorgen voor niet 
effectief gebruik van 
encryptie 

Verplichte 
standaarden; 
publieke 
infrastructuur  

2.5 
Vitale 
sectoren 

DDoS aanvallen en 
phishing zorgen 
voor significante 
problemen in alle 
vitale sectoren 

Grootschalige 
storingen binnen 
vitale sectoren door 
cyberaanvallen; 
onverwachte 
effecten door 
complexe 
afhankelijkheid  

Private prikkels zijn 
kleiner dan 
maatschappelijk 
belang, daardoor 
onderinvestering in 
cyberveiligheid door 
bedrijven 

Integraal toezicht 
door overheden; 
informatie over 
kwetsbaarheden 
verzamelen en 
delen 

2.6 
Digital divide 

Slachtofferschap 
groeit met 
opleidingsniveau 
van internet-
gebruikers: lager – 
8%, middelbaar – 
12%, hoger – 13%  

Beperkte voordelen 
ict voor groepen 
mensen 

Criminelen mikken 
op mensen met 
hogere inkomens; 
gedragseffecten van 
mensen  

Zorg voor een 
minimaal 
veiligheidsniveau  

3.1 
Ransom-
ware 

Komt weinig voor 
(<1%). Gemiddelde 
betaling een paar 
honderd euro. 
Weinig mensen 

Maatschappelijk 
ongewenste 
herverdeling van 
geld; platleggen van 
productie of dienst. 

Asymmetrische 
informatie over 
veiligheid van 
website/e-mail. 
Problemen bij 

Regelmatige back-
ups. Zie ook 
beleidsopties in 2.1 
en 2.3.  
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betalen(<15%). opsporing 

3.2  
Phishing en 
malafide 
websites 

70000 meldingen bij 
Fraudehelpdesk in 
maart 2016, 
waarvan meer dan 
de helft imitatie 
financiële 
instellingen  

Minder vertrouwen 
in online 
communicatie; extra 
kosten voor aparte 
beveiligde e-
mailboxen 

Beperkte rationaliteit 
van mensen; 
asymmetrische 
informatie over 
veiligheid van e-
mails/sites; 
openbaarheid van 
internet 

Informatie 
campagnes; 
openbaar zwarte 
lijsten van sites en 
verzenders; 
authenticatie-
technieken 

3.3 
Datalekken 

Komen vaak voor; 
creditcard-gegevens 
zijn het populairste 
doel 

Verlies van 
marktwaarde en/of 
klanten; minder 
vertrouwen om 
gegevens te delen 

Asymmetrische 
informatie over 
veiligheid van 
gegevensbeheer; 
negatieve externe 
effecten van lekken 
gegevens van 
derden  

Organisaties 
aansprakelijk maken 
voor de schade; 
meldplicht 
datalekken (vanaf 1 
jan 2016 uitgevoerd 
in NL) 

4 
DDoS-
aanvallen 

In 2015 1100 aan- 
vallen op en 2600 
aanvallen vanuit NL; 
70% gevallen land 
van herkomst niet 
bekend; 

Directe financiële 
schade slachtoffers; 
kostbare aparte 
netwerken; gebrek 
aan vertrouwen voor 
online communicatie 

Softwarekwetsbaarh
eden maken botnets 
mogelijk; 
asymmetrische 
informatie over 
beveiliging; 
openbaarheid van 
internet 

Transparantie over 
beveiliging; grotere 
verantwoordelijkheid 
voor ISP’s; 
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