
CYBERCRIME
13 december 2011 te Amsterdam

DE COMPUTER ALS BEWIJSMATERIAAL

Cybercrime is een van de snelst groeiende vormen van 
criminaliteit. Onder cybercrime vallen criminele activiteiten 
waarbij gebruikt wordt gemaakt van ICT. De criminele 
activiteiten kunnen zijn gericht tegen personen, eigendommen 
en organisaties of tegen elektronische communicatienetwerken 
en informatiesystemen.

Vanwege de snelle ontwikkelingen en de sterk toenemende rol 
van digitaal bewijsmateriaal in de rechtspraak, organiseert het 
Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau de cursus cybercrime. 
In samenwerking met gerechtelijk deskundige drs. W. Verloop 
wordt op 13 december 2011 de cursus verzorgd. De cursusinhoud 
is zeer actueel en ontwikkeld voor de advocatuur. Vanuit dit 
perspectief zal de deskundige zijn expertise overbrengen aan 
de hand van casuïstiek en theoretische onderwijzing.

Doel: inzicht geven in de wereld van het digitaal forensisch 
onderzoek en de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van 
digitaal bewijsmateriaal.

Drs. W. Verloop is een erkend forensisch ICT-specialist en verricht 
hoofdzaak digitaal forensisch onderzoek in grootschalige 
strafzaken. Hij heeft ruime ervaring voornamelijk opgedaan 
in het buitenland. Tevens verzorgt hij ook trainingen voor de 
rechterlijke macht.

ONDERWERPEN EN VRAAGSTELLINGEN

Onder andere komen de volgende onderwerpen / 
vragenstellingen aan de orde:

1. Het ontstaan van digitale sporen.

2. Het veiligstellen van digitale sporen.

3. Terminologie voor in de rechtszaal (botnet, tor-
netwerk, hash-waarde e.d.)

4. Betrouwbaarheid van digitale onderzoeksresultaten.

5. Op welke wijze moet een advocaat de digitale 
onderzoekresultaten interpreteren?

6. Had de gebruiker van de computer kennis kunnen 
hebben van de aanwezigheid van de op zijn computer 
aanwezige kinderporno?

7. Is de gebruiker de feitelijke eigenaar van de 
bestanden?

8. Op welk wijze hackt de opsporing?

9. Op welke wijze tapt de overheid het internet?

10. Strategieën om de cliënt te verdedigen 

CURSUSGEGEVENS

Locatie:  Aristo Amsterdam
  Teleportboulevard 100
  1043 EJ Amsterdam

Datum:   13 december 2011
Aanvang:  14:00 uur
Einde:   18:45 uur

KOSTEN

€295 (exclusief btw.) voor NVSA-leden

€345 (exclusief btw.) voor niet NVSA-leden.

Klik op onderstaande link om u direct aan te melden of stuur een e-mail naar info@nfob.nl.
http://www.forensischonderzoeksbureau.nl/inschrijven-cursus/15/Cybercrime.html



CYBERCRIME
13 december 2011 te Amsterdam

DAGPROGRAMMA

13:30 - 14:00 uur   Ontvangst & registratie

14:00 - 15:30 uur   Inleiding digitaal forensisch   
   onderzoek en cybercrime

15:30 - 15:45 uur   Ko�  e en thee

15:45 - 17:15 uur   Behandeling casuïstiek en   
   theoretische onderwijzing

17:15 - 17:45 uur   Maaltijd (Soep met broodjes)

17:45 - 18:45 uur   Afronding casuïstiek en theoretische  
   onderwijzing
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