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Cyber-delinquenten versus traditionele 
delinquenten: een empirische vergelijking

Het hoofddoel van dit proefschrift was een empirische vergelijking tussen cyber-

delinquenten en traditionele delinquenten op vier domeinen in de criminologie: 

daderschap gedurende de levensloop, persoonlijke en situationele risicofactoren 

voor daderschap en slachtofferschap, overeenkomst in deviantie van sociale 

netwerkleden en motivaties voor het plegen van verschillende clusters van 

delicten. Het onderzoek richt zich op nieuwe typen criminaliteit waarbij IT zowel 

het doelwit is als het belangrijkste middel is om het delict te plegen, de zogenoemde 

cyber-afhankelijke delicten (cybercrime in enge zin), zoals kwaadaardige hacking, 

defacing van websites, illegale controle over IT-systemen, gebruik van malware, 

et cetera. Deze delicten zijn een unieke test voor criminologische verklaringen 

voor daderschap, omdat deze delicten nog niet bestonden voor de opkomst van 

IT-systemen. De anonieme digitale context waarin deze delicten plaatsvinden, kan 

zorgen voor verschillen in bijvoorbeeld: situaties die gelegenheid bieden voor het 

plegen van criminaliteit, vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken die nodig 

zijn om deze delicten te plegen, percepties van de consequenties van daderschap 

en verschillen in de dynamiek tussen daders en slachtoffers.

Resultaten

Daderschap gedurende de levensloop
In hoofdstuk 2 is gebruik gemaakt van een longitudinale dataset van registerdata voor 

de periode 2000-2012, voor het bestuderen van cyber-daderschap en traditioneel 

daderschap gedurende de levensloop. De resultaten lijken er op te wijzen dat sociale 

controle van anderen de kans op cyber-daderschap kan verlagen. Echter, sommige 

levensomstandigheden die voor traditionele criminaliteit een beschermende 

factor zijn, blijken gelegenheid te bieden voor cyber-delinquentie en blijkbaar is er 

onvoldoende controle van anderen in deze situaties om dit te voorkomen.

Voor persoonlijke levensomstandigheden is gevonden dat, in vergelijking met 

alleen wonen, samenleven met een partner of met een partner en kind de kans 

op cyber-daderschap verlaagt en alleenstaand ouderschap de kans op cyber-

delinquentie verhoogt. Deze effecten waren in dezelfde richting en zelfs sterker voor 

cybercrime in vergelijking met traditionele criminaliteit. Wat betreft professionele 

levensomstandigheden is er geen statistisch significant effect gevonden van het 

hebben van werk of het volgen van een opleiding op cyber-delinquentie, terwijl dit 
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wel een statistisch significant verlagend effect heeft op traditionele delinquentie. In 

de volledige daderpopulatie in dit onderzoek bleek dat werk in het algemeen de kans 

op cyber-delinquentie verlaagt, maar dat werk in de IT-sector en het volgen van een 

opleiding de kans op cyber-delinquentie verhoogt (niet statistisch significant).

Risicofactoren voor daderschap, slachtofferschap en slachtoffer-
daderschap
Aan de hand van de cross-sectionele dataset die voor dit proefschrift is verzameld 

vergelijkt hoofdstuk 3 patronen in persoonlijke en situationele risicofactoren 

voor aparte groepen alleen-daders, alleen-slachtoffers en slachtoffer-daders, 

van cybercrime en traditionele criminaliteit. De resultaten laten een overlap zien 

tussen daderschap en slachtofferschap voor cybercrime. Voor zowel cybercrime 

als traditionele criminaliteit bleken slachtoffer-daders de meeste risicofactoren 

te hebben. Verschillen tussen de twee typen criminaliteit zijn voornamelijk te 

vinden in situationele risicofactoren die het resultaat lijken te zijn van de andere 

context waarin deze delicten plaatsvinden. Online activiteiten zijn belangrijker 

voor cybercrime, terwijl offline activiteiten belangrijker zijn voor traditionele 

criminaliteit.

Voor cybercrime bleken alleen-daders de relatief meer technische delicten te 

plegen in vergelijking met slachtoffers-daders. Dit was ook terug te zien in de 

risicofactoren voor alleen-daderschap, aangezien de kans op alleen-daderschap 

groter was indien een persoon meer IT-vaardigheden had, geen statistisch 

significant lage zelfcontrole had en online activiteiten had waarin criminele IT-

vaardigheden konden toenemen. Voor slachtoffer-daders daarentegen waren 

IT-vaardigheden ook een risicofactor, maar minder dan voor alleen-daders. 

Daarnaast verhoogde een lage zelfcontrole de kans op slachtoffer-daderschap en 

meer algemene online routine activiteiten, waarin gelegenheden voor daderschap 

en risico’s voor slachtofferschap zich kunnen voordoen, waren gerelateerd aan 

slachtoffer-daderschap.

Overeenkomst in deviantie van sociale netwerkleden
Aan de hand van de surveydata over het persoonlijke sociale netwerk van de 

respondenten is in hoofdstuk 4 de overeenkomst in deviantie van een persoon en 

dat van diens sociale netwerkleden vergeleken tussen cybercrime en traditionele 

criminaliteit. Er is een statistisch significante overeenkomst in deviantie gevonden 

voor cybercrime, maar de vergelijking met traditionele criminaliteit liet zien dat 

die overeenkomst veel zwakker was voor cybercrime.
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Vervolgens bleek dat de overeenkomst in deviantie van sociale netwerkleden 

voor zowel cybercrime als traditionele criminaliteit sterker is voor netwerkleden 

van hetzelfde geslacht met wie de respondent dagelijks contact had. Echter, voor 

cybercrime bleek de overeenkomst het sterkst voor oudere sociale netwerkleden, 

terwijl het voor traditionele criminaliteit het sterkst is voor netwerkleden van 

dezelfde leeftijd. Dit wijst er op dat oudere rolmodellen belangrijker zijn voor 

cybercrime dan voor traditionele criminaliteit.

Clusters van delicten en gerelateerde motivaties
In hoofdstuk 5 is gebruik gemaakt van de zelfrapportage vragen uit de cross-

sectionele dataset die voor dit proefschrift is verzameld. Hiermee is gekeken welke 

clusters van delicten er geïdentificeerd konden worden en in welke mate cyber-

delinquenten te onderscheiden zijn van traditionele delinquenten. De analyses 

lieten zien dat cyber-afhankelijke criminaliteit zelden wordt gepleegd door daders 

die ook traditionele criminaliteit plegen. De clusters van cyber-delicten bestonden 

uit delicten die onderdeel zijn van dezelfde modus operandi, of delicten die gebruik 

maken van dezelfde vaardigheden en context.

Vervolgens zijn de zelf-gerapporteerde motivaties voor deze clusters van delicten 

in kaart gebracht en is geanalyseerd in hoeverre de clusters zich onderscheiden van 

de andere cluster aan de hand van de motivaties. De cyber-daders in deze sample 

rapporteerden bijna geen financiële motivaties. Intrinsieke motivaties, zoals 

nieuwsgierigheid en iets willen leren, waren het belangrijkst voor alle cybercrime 

clusters. Extrinsieke motivaties waren minder belangrijk voor cybercrime in 

vergelijking met traditionele criminaliteit. Echter, in de extrinsieke motivaties 

waren verschillen te zien tussen de cybercrime clusters. Hacking en internet-

gerelateerde delicten werden vaker gepleegd om iets recht te zetten of een 

boodschap over te brengen en internet-gerelateerde delicten werden ook vaker 

gepleegd uit wraak, woede of om iemand te pesten. Indruk maken op anderen 

werd vrijwel nooit aangegeven als motivatie voor cyber-delinquentie. 

Beperkingen

De samples die zijn gebruikt voor dit onderzoek zijn gebaseerd op politie en justitie 

data. Voor hoofdstuk 2 betekent dit dat het onbekend is in hoeverre een persoon 

ook daadwerkelijk schuldig was aan het plegen van het delict en in hoeverre deze 

persoon delicten heeft gepleegd in jaren waarin geen politiecontact is geweest. 

Voor hoofdstuk 3, 4 en 5 betekent dit dat de analyses laten zien welke risicofactoren, 
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sociale contacten en motivaties in het heden zijn gerelateerd aan zelf-gerapporteerd 

daderschap in het heden, van personen die in het verleden (voorafgaand aan de 

zelfrapportage periode van 12 maanden) in contact zijn geweest met justitie voor 

het plegen van een delict. Vanwege het dark number in politie en justitie cijfers 

zijn dit selectieve samples. De resultaten gaan dan ook alleen over personen die in 

contact zijn geweest met politie of justitie voor het plegen van een delict.

Vanwege het karakter van de data in hoofdstuk 2 was er weinig diepgaande 

informatie over de verschillende variabelen. Registerdata bevat bijvoorbeeld geen 

informatie over de sterkte van iemands sociale relaties of daadwerkelijke dagelijkse 

activiteiten. De data die gebruikt is in hoofdstuk 3, 4 en 5 was meer diepgaand, 

maar het cross-sectionele karakter van deze data beperkte de mogelijkheid om 

sterke causale uitspraken te doen. Als laatste is de data gebaseerd op Nederlandse 

volwassenen. Het is niet bekend in hoeverre de resultaten ook van toepassing zijn 

op kinderen, jongeren of daders uit andere landen.

Toekomstig onderzoek

Replicatie van de onderzoekresultaten in andere en grotere samples, het liefst met 

longitudinale data, is noodzakelijk. Diepgaand longitudinaal onderzoek is nodig, 

bijvoorbeeld om: (1) de exacte causale processen en levensomstandigheden te vinden 

die het starten met of stoppen van cyber-delinquentie verklaren, (2) processen van 

selectie en beïnvloeding in online en offline sociale netwerken te identificeren 

en (3) de mogelijke causale relatie tussen daderschap en slachtofferschap te 

onderzoeken. Voor het gebruik van interventies die zijn gebaseerd op traditionele 

verklaringen voor delinquentie is het noodzakelijk om onderzoek te blijven doen 

naar de verschillen tussen cyber-delinquenten en traditionele delinquenten. 

Toekomstig onderzoek kan zich richten op de vraag in hoeverre selectie en 

beïnvloedingsprocessen kunnen worden geïdentificeerd op bijvoorbeeld online 

fora en gaming communities. Dergelijk onderzoek kan indicaties geven voor 

de mate waarin online sociale contacten en online interacties vergelijkbaar 

zijn met traditionele sociale contacten en offline interacties. Daarnaast kan 

longitudinaal netwerk onderzoek waarin alle netwerkleden zelf rapporteren over 

hun cyber-deviantie inzicht bieden in (1) selectie en beïnvloedingsprocessen, 

(2) de discrepantie tussen verondersteld en daadwerkelijke cyber-deviantie van 

sociale contacten, (3) de verschillen tussen de invloed van daadwerkelijke en 

veronderstelde deviantie van sociale contacten op cyber-delinquentie en (4) de 
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mate waarin de onzichtbaarheid van cyber-deviantie resulteert in een grotere 

discrepantie voor cybercrime in vergelijking met traditionele criminaliteit.

Kwalitatieve interviews kunnen meer gedetailleerde informatie verschaffen over 

bijvoorbeeld de rol van oudere rolmodellen of de strategie die delinquenten 

hebben als zij cyberdelicten plegen, bijvoorbeeld in hoeverre zij actief op zoek gaan 

naar gelegenheden voor het plegen van cybercrime dan wel zij deze gelegenheden 

toevalligerwijs tegenkomen tijdens hun dagelijkse activiteiten. Toekomstig 

onderzoek kan zich ook richten op de rol van IT-vaardigheden, bijvoorbeeld op 

verschillen in de mate waarin deze vaardigheden nodig zijn voor verschillende typen 

cyber-afhankelijke delinquentie, of in longitudinaal onderzoek op de manier waarop 

mensen IT-vaardigheden en kennis hoe ze deze kunnen misbruiken opdoen.

Praktische implicaties

Het is belangrijk om aan te geven dat geen van de preventie en interventie strategieën 

die hier besproken worden empirisch geëvalueerd zijn voor cybercrime en dat deze 

aanbevelingen gebaseerd zijn op een klein aantal empirische onderzoeken. Daarom 

is het advies aan partijen die preventie en interventie programma ontwerpen 

om deze grondig te evalueren. Bij gebruik van interventies die gemaakt zijn voor  

traditionele delinquenten zal rekening moeten worden gehouden met empirisch 

vastgestelde verschillen tussen cyber-delinquenten en traditionele delinquenten. 

Het is niet aan te raden om de toepassing van traditionele interventies voor 

cybercrime enkel te baseren op niet-empirische aannames over verschillen of 

overeenkomsten.

Gebaseerd op de vergelijkingen in dit onderzoek is het te verwachten dat interventies 

erbij gebaat zijn om daders te stimuleren hun IT-gerelateerde nieuwsgierigheid op 

legitieme wijze te gebruiken. Een manier om dat te doen is om daders te helpen een 

legale baan te vinden waarin ze hun IT-vaardigheden kunnen gebruiken. Echter, is 

het erg belangrijk dat hierbij voldoende ethische begeleiding is en dat formele en 

informele sociale controle in het professionele leven wordt versterkt. Een andere 

veelbelovende methode om daders de juiste richting te geven is om ze een mentor 

toe te wijzen.

In interventies kan het belangrijk zijn dat daders van de meer technische 

cybercrimes wellicht rationeler handelen dan andere daders en dat ze dus beter 

in staat zijn om de verschillende manieren af te wegen waarop zij verantwoordelijk 
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om kunnen gaan met beveiligingsproblemen. Daarnaast kunnen interventies er bij 

gebaat zijn om de perceptie van de gevolgen van cybercrime voor de dader en het 

slachtoffer te verhogen, bijvoorbeeld door zogenoemde ‘cease and desist visits’ of 

situationele criminaliteitspreventie.

Conclusie

De empirische vergelijking op de vier domeinen laat zien dat voorspellers voor 

cyber-delinquentie in zekere mate vergelijkbaar zijn met voorspellers voor 

traditionele delinquentie. Echter zijn er ook belangrijke verschillen in elk domein. 

Deze lijken het gevolg te zijn van de digitale context van cyber-delinquentie. Deze 

verschillen moeten in acht worden genomen wanneer traditionele verklaringen 

voor delinquentie worden gebruikt voor het verklaren van cyber-delinquentie. 

Voorspellers die gebaseerd zijn op traditionele verklaringen zullen moeten worden 

aangepast aan de digitale context en de sterkte van deze voorspellers zal empirisch 

moeten worden vergeleken tussen cybercrime en traditionele criminaliteit.


