
Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 

Cybercrime  (Computercriminaliteit) 

In de vorige editie is het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) ingegaan  op het 

fenomeen phishing. Met dat onderwerp  waren  wij belandt  op het terrein van de typologieën. 

Bij  typologieën gaat het om trends waarbij methoden en technieken  die door de  crimineel  

zijn bedacht worden  beschreven of uitgewerkt. Ook  in  deze editie  zal het MOT  een  typologie 

belichten  namelijk, Cybercrime, die zich manifesteert  binnen het circuit van Informatie 

Communicatie en  Technologie (ICT). Net als  bij phishing   wordt er ook bij cybercrime gebruikt 

gemaakt  van  de computer en het internet. Het bedenken van criminele methoden en 

technieken  om de technologische producten  te beheersen zet zich voort.  Cybercrime en 

vormen van deze gedigitaliseerde criminaliteit bedreigen niet alleen ons economisch verkeer en 

de vitale infrastructuur1, maar kunnen iedereen raken. Elke burger en elk bedrijf kan slachtoffer 

worden van deze vorm van criminaliteit. 

Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Slachtoffers van cybercrime hoeven 

niet per definitie over een computer of internetaansluiting te  beschikken. Smartphones of 

bankpasjes  die  computerchips  bevatten, kunnen  eveneens gemanipuleerd worden door 

cybercriminelen.  

Eveneens zijn ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten vatbaar voor cybercrime 

activiteiten. De meest bekende vorm van cybercrime is een virus: een computerprogramma dat 

zich in een bestand van een  computer nestelt. Een virus kan gevoelige informatie wissen en 

verspreiden of de computer onklaar maken. De meest agressieve virusvorm is een Polymorphic 

Virus. Dit virus nestelt zich in de  computer en verandert vervolgens steeds van vorm, terwijl de 

ongewenste code actief blijft. Het doel van cybercrime was vroeger simpelweg schade 

toebrengen aan het ICT-systeem; het ging nog niet om identiteits- en gegevensdiefstal. Thans  

gaat het bij cybercrime  om hackers2 die infiltreren in netwerksystemen om zodoende  geld te  

verdienen door  gegevens te stelen of  mensen af te persen. 

                                                           
1
 Vitale infrastructuur:  producten, diensten en de onderliggende processen die van essentieel belang zijn voor het 

dagelijkse leven. Als deze infrastructuur uitvalt, kan dat grootschalige maatschappelijke ontwrichting veroorzaken 
2
 Hacker: Iemand die in netwerk- of data systemen  inbreekt  om gegevens  te achterhalen of te wijzigingen 



Vormen van  cybercrime zijn onder meer: 

 Denial of Service en Distributed Denial of Service (DoS of DDoS ): 

Een DoS-aanval of DDoS-aanval is een poging om een website of internetdienst 

onbruikbaar te maken door de server over te belasten. Zo’n aanval wordt uitgevoerd 

door één persoon (DoS-aanval) of door meerdere personen (DDoS-aanval). Dit gebeurt 

regelmatig bij commerciële bedrijven, diensten van banken, diensten van 

creditcardmaatschappijen of e-maildiensten, vaak met een politiek of humaan doel.  

 

Recentelijk heeft voormelde vorm van cybercrime zich in Suriname gemanifesteerd. 

Daarbij  hebben de criminelen verschillende  websites  aangevallen, onder meer  die van 

een potentiele  dienstverlener, een overheids informatiebron en een nationaal  

instituut. De criminelen  eisten een geldbedrag  van USD10.000 dat via bitcoins3  

overgemaakt moest worden .4 

 Cybervandalisme: 

Bij deze vorm van cybercrime  gaat het om het  verstoren of belemmeren van de 

werking van een systeem of netwerk, of het vernielen van gegevens die daarin 

opgeslagen of doorgegeven worden. 

In geval het gevraagde geldbedrag overgemaakt wordt naar de criminelen  en  dit  illegaal (uit 

misdrijf) verkregen geld in het financiële stelsel wordt gebracht (plaatsing), waarna middels een 

reeks van complexe transacties, de herkomst van dit vermogen wordt verhuld (versluiering) , 

met het doel deze uiteindelijk een legaal aanzien te geven(integratie)  is er  sprake van  Money 

Laundering .  

 

MOT (FIU Suriname) 

E-mail:    motsur@sr.net 
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3
 Bitcoins: Zijn digitale currency, waarbij betalingen verricht kunnen worden zonder  tussenkomst  van een bank of    

andere centrale instelling. 
4
www.Starnieuws.com  

http://www.starnieuws.com/

