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Ik zal in de 45 minuten die ik heb twee onderwerpen van het team high tech crime 

(THTC) belichten; TOR als schuilplaats voor cybercriminelen en ransomware.  

De eerste zaak betreft een onderzoek naar kinderporno websites op een TOR netwerk. 

TOR (the onion router) is een netwerk dat gebruikt kan worden om anoniem websites te 

bezoeken of mail te versturen. TOR wordt voor diverse doeleinden gebruikt; voor 

communicatie tussen dissidenten tot het downloaden van films en het hosten en 

bezoeken van kinderporno websites. Het THTC ontdekte in slechts enkele weken meer 

dan 400 websites met kinderpornografisch materiaal en besloot op een onorthodoxe 

manier de websites te bestrijden; namelijk door ze te hacken en te vernietigen. Mag dat? 

Ja, dat mocht. Maar ook het THTC zou blij zijn met meer duidelijkheid in de wetgeving op 

het gebied van cybercrime. Dit onderzoek laat zien hoe specialistische cybertechnieken 

worden ingezet door criminelen om hun illegale praktijken af te schermen.  

 

Ook naar het tweede onderwerp, ransomware, doet THTC onderzoek. Ransomware is 

malware die de computer van een gebruiker vergrendelt en om losgeld vraagt om deze 

weer vrij te geven. Het verspreiden van ransomware is momenteel een populaire vorm 

van cybercrime in Europa en de VS. Het speelt in op angst en schaamtegevoelens van 

computergebruikers. Dit is een veelvoorkomende vorm van criminaliteit waarmee veel 

geld verdiend wordt, ondanks de relatief kleine bedragen waarom gevraagd wordt. 

Daders hoeven niet veel specialistische kennis te hebben om hier geld mee te verdienen 

dankzij alle producten en diensten die worden aangeboden op underground fora. Dit 

wordt ook wel ‘crime as a service’ genoemd. Is strafrechtelijk onderzoek de meeste 

geschikt manier om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan? Preventie is 

waarschijnlijk effectiever.  

 

Floor Jansen is werkzaam als adviseur bij THTC, dat onderdeel is van de landelijke 

recherche, van de landelijke eenheid, dat weer onder de nationale politie valt. Zij heeft 

Criminologie gestudeerd heeft vijf  jaar onderzoek gedaan naar diverse vormen van 

georganiseerde misdaad bij de landelijk recherche.  

 


