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1. Conclusie: een inhoudelijk succes 

In het onderzoek Tolling hebben Team High Tech Crime (THTC) en het Landelijk Parket 
in samenwerking met enkele publiek-private partners in tien weken het enorme Bredolab 
botnet in kaart gebracht, het netwerk vervolgens overgenomen en ontmanteld, de 
slachtoffers gewaarschuwd en de verdachte aan Iaten houden in Armenie. Het 
onderzoek is in de optiek van de betrokken partijen succesvol verlopen: de 
onderzoeksdoelstellingen zijn behaald en er is op een innovatieve manier te werk 
gegaan. De evaluatie van het onderzoek laat daarnaast, dankzij de open en ruimhartige 
medewerking van THTC en het HTC team van het LP, oak enkele leerpunten zien . 
Voor deze evaluatie zijn diverse betrokkenen ge"lnterviewd. In deze rapportage worden 
zij zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

In deze evaluatie zijn de volgende hoofdonderwerpen behandeld: 

1. Start van het onderzoek 
2. Verloop van het onderzoek en belangrijke beslispunten 
3. Rol overige organisatieonderdelen van de DNR 
4. Samenstelling van de teams 
5. Samenwerking met externe partners 
6. Regie en sturing binnen het onderzoek 

Hieronder worden de innovatieve en opvallende zaken en de knelpunten uit Tolling 
besproken . Het stuk wordt afgesloten met enkele aanbevelingen. 
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2. Leerzame elementen uit de evaluatie 

2.1 Start, doelstellingen en verloop 

Voor een meer omvattend overzicht van het verloop van het onderzoek en van de 
belangrijkste beslispunten verwijzen we naar de opgestelde tijdslijn in bijlage A. Zeals 
aangegeven beperken we ons in de onderstaande notitie tot de meest opvallende 
elementen en aanbevelingen. 

Start 
THTC en het LP zijn in 2010 een convenant aangegaan met diverse publiek-private 
partijen. Binnen dit convenant, Taurus genaamd, werd gewerkt aan de aanpak van 
botnets. Taurus komt voort uit het tactisch programma van THTC waarin de aanpak van 
botnets werd geprioriteerd. Het convenant volgde een drietrapsraket: 1 

• lnformatiepositie verbeteren, om vervolgens 
• Opsporingsonderzoeken te verrichten en 
• lnterventies te plegen ten aanzien van waargenomen botnets 

In juli 2010 kreeg een van de ondertekenaars van het convenant, hostingprovider 
Leaseweb, een melding dat een groat botnet gebruik maakte van hun servers en 
infrastructuur. Leaseweb onderzocht de melding en rapporteerde deze bevindingen op 
27 juli 2010 aan THTC. Het team werd verzocht binnen drie dagen te reageren anders 
zou Leaseweb het botnet 'down halen ' in verband met de mogelijke schade die het aan 
het veroorzaken was. THTC besloot na overleg met de zaaksofficier de zaak op te 
pakken. Gezien de tijdsdruk van Leaseweb en de startinformatie werd besloten tot het 
opstarten van een spoedintake. Deze ging op 4 augustus van start na mondelinge 
toestemming van ' ~) en ; :-Jet 
spoed-projectvoorstel is op 19 augustus ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurploeg. 

Doelstellingen 
Gedurende het onderzoek zijn de resultaatsdoelstellingen door veranderde inzichten 
een aantal maal gewijzigd. In eerste instantie stonden het verifieren van de 
startinformatie, het verkrijgen van een volledig beeld van de botnet structuur en het 
daarmee down kunnen halen van het netwerk, centraal. Later kwam de verdachte in 
beeld en werd de uiteindelijke doelstelling driedelig: 

1. In kaart brengen van botnet en strategie maken voor down halen 
2. Aanhouden verdachte 
3. Zicht krijgen op afnemers van botnet (werd snel secundaire prioriteit) 

1 Tolling projectvoorstel vO 7 
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Naast de onderzoeksdoelstelling is van meet af aan ook aandacht geweest voor het 
genereren van media-aandacht. Als een van de pijlers van het programma Taurus, werd 
in Tolling ook beoogd onder een breed publiek aandacht te generen voor de risico's van 
botnets. Meer over de mediastrategie volgt verderop in een aparte sectie. 
Gedurende het onderzoek is zorgvuldig met de afwegingen ten aanzien van de 
doelstellinqen omqegaan en is tijdig met scenario's en risico-inschattingen gewerkt, 
maar, 

Hectisch verloop en veel verandering 
Vanaf de start hebben de ontwikkelingen binnen het onderzoek elkaar in hoog tempo 
opgevolgd. Tezamen met de technische complexiteit, de omvang van het botnet en de 
hoeveelheid partners waarmee moest worden samengewerkt, vergde het onderzoek 
veel van de uitvoering, organisatie en sturing van zowel THTC als de officieren en 
secretarissen. Deze hectische omgeving was dan ook - bijna onvermijdelijk - een 
belangrijke factor bij de hieronder te benoemen leermomenten van het onderzoek. 

Botnet al Ianger bekend 
Het bestaan van het betreffende botnet was bij THTC en een private partner al Ianger 
bekend. · 

2.2 Werkwijze en proces 

Opsporingstechnieken en strafvorderlijke sensitiviteit 
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De criminele infrastructuur werd overgenomen en niet ontmanteld zodat THTC aile 
slachtoffers door middel van een pop-up kon waarschuwen dat hun computers waren 
ge'infecteerd (zie lnlichten slachtoffers) . Later is de infrastructuur wei ontmanteld. 

Rolen taakverdelinQ: sturing en uitvoering 
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Bureaucratie bij grote zaken 

2.3 Personen en organisaties 

SamenstellinQ THTC 

THTC heeft een uitgebreid (internationaal) netwerk op het aandachtsgebied. De 
contacten zijn vrij gemakkelijk gelegd, omdat veel buitenlandse cybercriminelen gebruik 
maken van de infrastructuur in Nederland hebben buitenlandse zusterorganisaties THTC 
nodig. Daarnaast leert de praktijk dat onder technici eenvoudig en snel een functioneel 
informeel contact ontstaat. 
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Samenstelling LP team 

Publiek orivate oartnAr~ 
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2.4 Communicatie intern en extern 

Stuurploeg en lijnverantwoordelijken 
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Externe communicatie: PaG en MinJus 

Mediastrategie 
De media exposure van het onderzoek Tolling was omvangrijk: zowel nationale als 
internationale media hebben de klapdag en ontmanteling van het Bredolab botnet op de 
voet gevolgd, en op internetfora wordt er nog steeds over gesproken. De mediastrategie 
was al voordat het onderzoek began, uitgestippeld: het was een doelstelling van het 
proeftuinproject Taurus om aan het einde van de looptijd (31 december 201 0) met een 
wereldwijde actie random botnets te komen om aandacht voor de risico's te genereren -
er zou een aantal mediamomenten worden opgezet in de aanloop naar een grote klap. 
Deze strategie is vroegtijdig met de persvoorlichter van het Landelijk Parket afgestemd. 
Tolling bleek uiteindelijk hiervoor een goed vehikel. 

Voorts diende het betrekken van de media ook nog een secundair doel: zo konden 
namelijk de slachtoffers wereldwijd van de actie op de hoogte worden gesteld en een 
signaal aan cybercriminelen worden afgegeven. 

13 



Samengevat zijn er random het onderzoek Tolling de volgende (bewuste) media 
momenten geweest: 

Nieuwsuur: al maanden onderhandeling over uitzending random botnets. 
Nova/Nieuwsuur heeft de DNR zelf benaderd voor een uitzending over 
cybercrime. Uiteindelijk is er op zaterdag 23 oktober een kart item 
uitgezonden over botnets en heeft de themaverantwoordelijke officier op 
maandag de 25519 een interview in de studio gegeven. 
NOS: deze waren uitgenodigd om de klapdag bij Leaseweb op te komen 
nemen. In eerste instantie mochten ze aileen het ontkoppelen van de servers 
filmen, maar terplekke is door de persvoorlichting besloten dat ook opnames 
in de 'control room' gemaakt mochten worden. 
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lnlichten slachtoffers 
Het botnet werd op de actiedag niet ontmanteld maar overgenomen, in tegenstelling tot 
wat velen dachten. Hier werd voor gekozen zodat, door gebruik te maken van de 
infrastructuur, de slachtoffers gewaarschuwd konden worden dat hun computer besmet 
was. Dit valt, volgens enkele respondenten, onder de taak van de politie volgens artikel 
2 van de Politiewet. De slachtoffers ontvingen een pop-up met daarin in het Engels en 
Nederlands een melding dat hun computer ge·lnfecteerd was. Het was niet de eerste 
keer dat THTC deze techniek gebruikte, maar ditmaal heeft het wei voor enige kritiek 
gezorgd. 

3 http://www.nu. nl/internet/2366129/poli tie-overtrad-wet -bij-oprollen-botnet.htm1 
4 http://www.nu . nl/internet/2366129/po1i tie-overtrad-wet -bij-oprollen-botnettm1 
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3. Aanbevelingen 
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5. Handboek grote zaken 
Stel voor officieren, secretarissen en DNR coordinatoren een handboek op waarin de 
best-practices en ervaringen met het doen van grate zaken wordt beschreven: hoe moet 
er gestuurd worden, welke administratieve stappen zijn er, welke valkuilen zijn er, etc. 

6. Afspraken omgang met private partners 
De publiek-private partijen geven aan dat ze duidelijkere werkafspraken zouden willen 
hebben. Vooraf dient beter nagedacht en vastgelegd te worden 'wie strafvordelijk gezien 
op welke knoppen mag drukken'. Daarnaast is een terugkoppeling op de door hen 
verrichte werkzaamheden gewenst. 

7. Balans tussen technische en tactische expertise THTC 
Aangeraden wordt om binnen THTC een betere balans tussen de technische en 
tactische werkzaamheden te vinden. Het advies is om nadrukkelijker te sturen de 
schriftelijke verantwoording van onderzoekshandelingen en op het tijdig aanleveren van 
kwalitatief goede processen-verbaal. Daarbij moet de technische realiteit vertaald 
worden naar de analoge juridische werkelijkheid. Ook relatieve HTC leken als de 
stuurploeg en rechters moeten de verbalen kunnen begrijpen. 

· ~ 

8. Aanbevelingen voor team THC LP 
Gezien de omvangrijke beleidsportefeuille en het beslag daarvan op de capaciteit van 
het LP HTC team, verdient het aanbeveling om het team beleidsmatig gezien te 
ontlasten. Mede de komst van een beleidsmedewerker zou hierin soulaas kunnen 
bieden . 
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9. Aanbevelingen voor THTC DNR 
THTC dient in samenwerking met het LP en de politiek te anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen op het gebied van HTC-wetgeving. Een voorbeeld dat door diverse 
respondenten wordt genoemd is dat "hacken" door de politie mogelijk wettelijk wordt 
toegestaan. Als dit gaat gebeuren dan moeten er zo spoedig mogelijk opleidingsplannen 
geschreven worden om de HTC-teams op te leiden. 

In Tolling zijn tactische scenario's gemaakt. Diverse respondenten wijzen op de 
noodzaak van technische scenario's zodat in het denkproces de verschillende 
mogelijkheden wat er technisch zou kunnen gebeuren worden meegenomen. 

10. Buitenland 
HTC is per definitie een grensoverschrijdende misdaad. Landsgrenzen bestaan niet op 
het internet. Hierdoor krijgt THTC automatisch te maken met verschillende Ianden met 
eigen wetgeving, regels en omgangsvormen. THTC dient zich meer te verdiepen in de 
Ianden waarmee het maken heeft zodat hier beter op geanticipeerd kan worden. 
Rusland en Armenia kennen bijvoorbeeld een formalistische en bureaucratische 
structuur. Deze Ianden vragen om een specifieke benadering. Daarom is het raadzaam 
om de LO eerder bij het onderzoek te betrekken en om advies te vragen . Hij kan dan al 
tijdig starten met het voorbereiden van bepaalde zaken in deze Ianden. Tot slot is het 
praktisch om ook tijdig te informeren naar de verschillende procedures in de betreffende 
Ianden. Als in een onderzoek met bijvoorbeeld Rusland, Georgie en Armenia zaken 
gedaan moeten worden dan is het raadzaam om vooraf te weten hoe trajecten in deze 
Ianden lopen , welke formuleren worden verlangd en wat de inhoud hiervan behoord te 
zijn. Hierdoor kan er sneller worden doorgepakt als in een onderzoek daadwerkelijk 
zaken met een van deze Ianden gedaan moeten worden . 

11. Vaker evaluaties: wordt een lerende organisaties 
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4. Verantwoording evaluatie: 

Voor deze evaluatie zijn de volgende onderzoekshandelingen verricht: 

Interviews: Landelijk Parket 
Plv. Hoofdofficier 
Rechercheofficier 
Team Ieider 
Persvoorlichter 
Themaverantwoordelijk Officier 
HTC Officier 
Parket Secretaris (1 8 secretaris in Tolling) 
Parke! Secretaris (28 secretaris in Tolling) 
HTC Parke! Secretaris 

Interviews: Dienst Nationale Recherche5 

Chef Opsporing 
Unit High Tech Crime (4X) 
Unit Landelijke lnterceptie 
Team Digitaal en Internet 

Interviews: Extern 
Liaison Officer Moskou 
Leaseweb 
Fox-IT 
Govcert 
Nederlands Forensisch lnstituut 

Interviews controlegroep: 
Teamleider FIET 
Teamleider generiek team 

Documentanalyse 
Voorts zijn de email wisselingen van de officier, projectvoorstellen, processen verbaal, 
stuurploeg verslagen en MT notulen geanalyseerd. 

5 Namen worden in verband met beloofde anonimiteit zo vee! mogelijk afgeschermd 
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Bijlage 8: Tijdslijn van het onderzoek 

In het onderstaande schema wordt het ve rloop van het onderzoek en de belangri jke en 

opvallende momenten daarin weergegeven. 

Datum Wat Opmerking 

27-7-2010 Leaseweb Ievert rapport aan THTC heeft een convenant met Leaseweb 

THTC waarin wordt gesproken gesloten onder proeftuin Taurus 

over een Botnet. Leaseweb krijg 

informatie over Bredolab van 

een 
internetexpert. 

4-8-2010 Eerste overleg THTC en LP over Besproken wordt het rapport van 

Tolling i en Leaseweb dat een botnet op 

servers bij Leaseweb oa. malware Zeuss 
verspreid. LW houdt servers in de Iucht, 

maar wi l dat niet al te lang doen ; vorderen 

en bevelen moeten zsm worden opgeste ld. 

Voorts worden IP-taps besproken, opdracht 
voor PV wordt uitgezet bij THTC 

4-8-2010 Spoed projectvoorstel word! 

aangeleverd bij de stuurploeg 

4-8-2010 Mondeling goedkeuring In overleg met de zaaksofficier '< 
spoedintake · 

.. 
en, · van het LP en 

~ op 04-08-2010 werd 

besloten I 

:!In 

-
4-8-2010 Start onderzoek 

10-8-2010 Overleg THTC en Leaseweb. THTC vraagt Leaseweb het rapport op 

Leaseweb doet ondermeer enkele punten aan te passen . 

aanbeveling welke hosts het best 

getapt kunnen worden 

10-8-2010 Overleg THTC en TDI. 

TDI gaat enkele krachten leveren 

tbv Tolling (aile 

internetrechercheurs) 
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11-8-2010 Overleg THTC met LP over oa Onderwerpen: rapport van LW over botnet, 
Tolling dat nader door THTC moet worden 

bestudeerd en de aanvragen van 48-uurs 

IP-taps. Verificatie startinformatie is 
hoofddoelstelling 

11 -8-2010 Overleg THTC met LP over oa Besproken: Projectplan snel maken voor 

Tolling stuurploeg en burgerdienstverlening. Eerst 

moet onderzocht worden of met andere 

middelen dan 126ij dezelfde resultaten 
bereikt kunnen worden. In een ander deel 

van het verslag word! over NOVA 
(voorloper Nieuwsuur) gesproken en dat zij 

misschien op 8 oktober komen filmen. 

19-8-2010 Spoedprojectvoorstel behandelt 

in de stuurploeg 

25-8-2010 Intake Tolling door stuurploeg 

25-8-2010 Tactisch overleg LP-HTC Diverse lopende zaken worden besproken 

30-8-2010 Servers van LW in beslag D, 

genomen en LW als bewaarder 
aangesteld I 

1-9-2010 \ 

L 

I 

15-9-2010 Overleg THTC met LP over oa De burgerdienstverlening word besproken. 

Tolling 

In het 

algemeen krijgt THTC de opdracht het 

onderzoek en de structuur van het botnet 
goed op papier te zetten. 

15-9-2010 Verdachte is reeds in beeld. Blijkt uit het gespreksverslag van het 

overleg op deze dag. 

15-9-2010 Rechercheofficier binnen LP Officier en secretaris 

wordt geconsulteerd over de 

126ij overeenkomst. Voorts wordt 

hij bijgesproken over de stand 
van zaken in het onderzoek en 

de planning/scenario's. 
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21 -9-2010 

21-9-2010 

I 

I 

22-9-2010 Overleg waarbij MT lid DNR 

aanwezig is tussen LP en THTC. 

Strategie en scenario's worden 

besproken warbij ook aandacht 

voor de risico 's is. 

28-9-2010 THTC start met het maken van 

het in begin september 
gevraagde projectvoorstel om 

aan de stuurploeg en 
lijnverantwoordelijken voor te 

leggen. 

1-10-2010 

. . 
I - .. ' 

··- --- -- - - -, ..... ... _. __ 
-

4-10-2010 Tweede officier en teamleider NR 

hebben mailwisseling over 

veranderde doelstellingen en 

informeren van stuurploeg 

6-1 0-201 0 Overleg THTC met LP over 

Tolling 

13-10-2010 Overleg THTC met LP over 

Tolling 

- --· -· - --
<. 

-

I 

Overleg lopende zaken in onderzoek. 

Wederom verzoek aan THTC om PV's te 

maken. 

Opzet provo word! besproken en afspraak 

gemaakt dat 15-10 conceptversie klaar is. 
Voorts is uitgezet dat THTC een 

draaiboek zal maken voor PvA met 

scenario's omtrent aanhouding en down

halen . Voorts word! de mogelijke 

aanhouding in het hotel besproken. Verder 
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18-10-2010 Memo over de mogelijke 

aanhouding van verdachte en 

down-halen Botnet worden in 
memo aan korps- en 

parketleiding voorgelegd. 

Gesproken wordt over vergaande 

risico's bij tegenaanval. 

19-10-2010 Themaofficier stelt PaG op de 

hoogte met memo voor ·, 

parketleiding en dienstleiding I 

over aanhouding en down halen 

van het botnet. 

20-10-2010 Mail van THTC naar Leaseweb. 

De scenario's en repercussienota 

worden meegestuurd. Ook wordt 

Leaseweb gevraagd over de 
mediastrategie. Gevraagd wordt 

of hun persvoorlichter in contact 

wil komen met persvoorlichter 

(LP) 

20-10-2010 Voortgang Tolling word! 
besproken in stuurploeg. Er gaat 

worden nagedacht over de 
mediastrategie 

20-1 0-2010 Teamleider en officier stellen de I < is medeconcipient van 

scenario's voor verder verloop scenario's. 

van het onderzoek op 

21-10-2010 van PaG 

wordt ingelicht door \ 

Themaofficier via 
Gaat akkoord met opzet in I. 

memo. 

21-10-2010 Themaoffcier stelt DCC/MinJus ' . ·, 
op de hoogte met memo over 

aanhouding en mogelijke risico's. ) 
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21-10-2010 Aan de rechercheofficier en 

team Ieider worden een vijftal 

scenario's voorgelegd over de 

afronding van het onderzoek. 

Scenario's zijn op verzoek 
stuurploeg gemaakt. 

22-10-2010 Overleg THTC met LP over Kans dat verdachte naar NL komt is nog 
Tolling groat. Aanhoudingsstrategie wordt 

besproken. Ook word! strategie besproken 

dat bij niet aanhouden op 25-1 0 wei de 
servers uit de Iucht worden gehaald. 

22-10-2010 Persbericht over aanhouding in 

Nederland en down halen van 

servers reeds in concept 

opgesteld. 

' - -- -

-r. 
22-10-2010 -· . t 

- ··-
·- -- ~ " 

eeft. 

' ~n. 

22-10-2010 lnternationale signalering van de Verdachte kwam niet en toen signalering 
verdachte uitgevaardigd . 

23- 10-2010 Relaas PV in de maak bij THTC, 

concept wordt rondgestuurd. 

23-10-2010 Persvoorlichter LP stelt 

aangepaste versie persbericht op 

waarin de aanhouding is 

geschrapt. 

25-10-2010 Zaak klapt Servers worden overgenomen 

25-10-2010 Overleg THTC met LP over 
Tolling 

.. - ... - .... -" . .... _. .. . ---
-- -

n -
Persvoorlichter LP in nieuws 

om 18:00 en daarna themaofficier in 

Nieuwsuur. 

25-10-2010 Optreden Themaofficier in 

Nieuwsuur 

26-10-2010 Hoofdverdachte in Armenie 
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opgepakt 

27-10-2010 Niet in evaluatie meegnomen. 126ijSV overeenkomst nog niet gesloten . 

e.v. 
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