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Achtergrond onderzoek en methode

Van dinsdag 6 februari tot en met dinsdag 13 februari 2018 vinden de Safer 
Internet Days 2018 plaats. Het algemene thema van 2018 is: ‘Creëer, verbind 
en deel respect: een beter internet begint bij jezelf’. In Nederland wordt 
specifiek aandacht besteed aan het onderwerp cybercrime onder jongeren 
tussen 12 t/m 17 jaar.

Doel: achterhalen wat de kennis en houding onder jongeren is t.a.v. cybercriminaliteit, hoe zij de strafbaarheid 
en (mogelijke) gevolgen van verschillende online activiteiten inschatten. Verder wordt onderzocht hoe jongeren 
cyberdelicten ranken t.o.v. fysieke delicten en wat zij passende straffen vinden voor het plegen van een 
cyberdelict.

Methode: online onderzoek met uitnodiging via 
e-mail of via mobiel

Veldwerkperiode: 4 januari – 9 januari 2018

Behaald responspercentage: 54%

Netto steekproef: 1088 volledige vragenlijsten

Maximale afwijking: bij een betrouwbaarheid 
van 95% zal de steekproefuitkomst maximaal 
3,0% afwijken van de werkelijke situatie (als 
alle Nederlandse jongeren van 12 t/m 17 jaar 
ondervraagd zouden zijn).

Geslacht % gewenst** % behaald

Man 51,1 50,4

Vrouw 48,9 49,6

N 1135

Leeftijd % gewenst** % behaald

12-13 jaar 34,4 35,4

14-15 jaar 33,6 35,8

16-17 jaar 32,0 28,8

N 1135

** Dit is de verdeling zoals die in heel Nederland is binnen de gewenste selectie

 (o.b.v. de Gouden Standaard van de M OA)

Betrouwbaarheidsniveau: 95%



1 op 3 jongeren heeft wel eens gedownload zonder betaling/abonnement
Ook heeft 1 op 5 wel eens vals gespeeld in een online game

• Jongeren in de leeftijd van 12 tot en 
met 17 jaar is gevraagd naar het 
uitvoeren van een aantal online 
overtredingen. Op deze pagina zijn 
alleen de antwoorden ‘heb ik 
weleens gedaan’ en ‘zou ik 
waarschijnlijk / misschien wel doen’ 
weergegeven. Op de volgende 
pagina worden de verschillen tussen 
de doelgroepen besproken.

• Content downloaden zonder ervoor 
te betalen komt het vaakst voor 
onder jongeren. 37% heeft dit 
weleens gedaan en nog eens twee 
op de tien zou overwegen dit te 
doen als de situatie zich voordeed 
(22%).

• Twee van de tien jongeren hebben 
weleens valsgespeeld in een (online) 
game en een even groot deel zou dit 
overwegen (22%). 

• Online een product kopen voor een 
prijs die te mooi is om waar te zijn 
komt (relatief) weinig voor (5%), 
maar veel jongeren zouden dit 
waarschijnlijk of misschien wél doen 
(19%). Je online als iemand anders 
voordoen komt vaker voor (10%), 
maar wordt minder overwogen 
(8%). 

* De volgorde van de antwoorden is t.b.v. 
de rapportage gesorteerd.

Toelichting:

Heb je onderstaande online activiteiten weleens uitgevoerd? Zo niet: zou je als de situatie zich 
voordoet overwegen om het te doen? *
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om waar te zijn
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Iemand online pesten of beledigen (via WhatsApp, internet of email)
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Je eigen cijfers (of die van vrienden) online aanpassen of verwijderen

Iemand online bedreigen (via WhatsApp, internet of email)

Bloot- of ondergoedfoto’s van iemand anders zonder zijn/haar toestemming 
doorsturen naar vrienden/klasgenoten

Een (computer)virus versturen of installeren
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Ja, heb ik weleens gedaan Nee, maar zou ik zeer waarschijnlijk wel doen Nee, maar zou ik misschien wel doen

N = 1113



 Totaal Jongen Meisje 

Films/muziek/software downloaden zonder hiervoor te betalen of een abonnement 

hiervoor te hebben 

58,9 58,4 59,5 

Valsspelen in een (online) game 41,5 48,0 35,0 

Online een product van een onbekende kopen tegen een prijs die te mooi is om waar te 

zijn  
24,7 22,9 26,5 

Je online als iemand anders voordoen 18,2 20,4 16,0 

Iemand online pesten of beledigen (via WhatsApp, internet of email) 11,8 13,8 9,7 

Hacken  10,0 15,2 4,7 

Je eigen cijfers (of die van vrienden) online aanpassen of verwijderen 6,2 8,4 4,0 

Iemand online bedreigen (via WhatsApp, internet of email) 4,9 7,2 2,7 

Bloot- of ondergoedfoto’s van iemand anders zonder zijn/haar toestemming doorsturen 

naar vrienden/klasgenoten 
4,2 5,0 3,4 

Een (computer)virus versturen of installeren 4,2 6,3 2,2 

Een computersysteem onbruikbaar maken (bijvoorbeeld via een DDOS aanval) 3,6 5,0 2,2 

N 1113 558 555 

 

 Totaal 12-13 jaar 14-15 jaar 16-17 jaar 

Films/muziek/software downloaden zonder hiervoor te betalen of een abonnement 

hiervoor te hebben 
58,9 47,0 59,0 73,5 

Valsspelen in een (online) game 41,5 37,8 36,9 51,7 

Online een product van een onbekende kopen tegen een prijs die te mooi is om waar 

te zijn  
24,7 21,1 22,1 32,4 

Je online als iemand anders voordoen 18,2 14,5 19,3 21,5 

Iemand online pesten of beledigen (via WhatsApp, internet of email) 11,8 10,7 10,8 14,3 

Hacken  10,0 8,1 8,8 13,7 

Je eigen cijfers (of die van vrienden) online aanpassen of verwijderen 6,2 4,6 5,5 9,0 

Iemand online bedreigen (via WhatsApp, internet of email) 4,9 3,3 5,3 6,5 

Bloot- of ondergoedfoto’s van iemand anders zonder zijn/haar toestemming 

doorsturen naar vrienden/klasgenoten 

4,2 2,0 2,5 9,0 

Een (computer)virus versturen of installeren 4,2 3,0 3,8 6,2 

Een computersysteem onbruikbaar maken (bijvoorbeeld via een DDOS aanval) 3,6 2,3 2,5 6,5 

N 1113 394 398 321 

 

Zowel jongens als 16 en 17-jarigen misdragen zich vaker online
Zij zeggen op veel punten vaker dan andere groepen de getoonde zaken te hebben gedaan of te overwegen om dit te doen als de situatie zich voor doet

• Meisjes geven in de meeste gevallen minder vaak aan dat ze de genoemde activiteiten via de computer al eens hebben gedaan of overwegen dit te 
zullen doen als de situatie zich voordoet. Uitzonderingen hierop zijn content downloaden zonder hiervoor te betalen, een product voor een (te) lage prijs 
kopen, je als iemand anders voordoen en bloot- of ondergoedfoto’s doorsturen zonder toestemming (geen significant verschil gevonden o.b.v. geslacht).

• Jongeren van 16 en 17 jaar geven voor bijna alle genoemde activiteiten vaker aan iets wel eens te hebben gedaan of dit (misschien of waarschijnlijk) te 
zullen doen als de situatie zich voordoet. Dit geldt echter niet voor het online pesten en/of bedreigen van anderen en het zich online voordoen als 
iemand anders.

Significant hoger resultaat

Significant lager resultaat

Toelichting:

Crossing naar geslacht en leeftijd (% zou ik misschien / waarschijnlijk doen of heb ik weleens gedaan)



Meeste jongeren schatten strafbaarheid van online activiteiten juist in
Heling wordt van de (daadwerkelijk) strafbare feiten door jongeren het minst vaak aangemerkt als strafbaar

• In de meeste gevallen weet de (ruime) 
meerderheid van de jongeren juist in 
te schatten of een online handeling 
strafbaar is of niet. Vooral van hacken 
en een computersysteem onbruikbaar 
maken (beide 90%) is bekend dat dit 
strafbaar is.

• Alleen een online product kopen
waarvan de prijs te mooi is om waar te 
zijn (heling) wordt door de 
meerderheid van de jongeren niet 
gezien als illegaal, terwijl dit wel 
degelijk strafbaar is (39% niet 
strafbaar vs. 55% strafbaar). 

• Iemand online pesten of beledigen 
wordt door de meerderheid als 
strafbaar bestempeld, terwijl dit voor 
de wet juist geen strafbaar feit is 
(65% strafbaar vs. 31% niet 
strafbaar).

In de tabel staan links de percentages 
‘zeker niet’ + ’ik denk het niet’ en staan 
rechts de percentages ‘zeker wel’ + ‘ik 
denk het wel’ weergegeven.

Toelichting:

Denk je dat onderstaande activiteiten strafbaar zijn volgens de wet? 

Strafbaar

ja
Films/muziek/software downloaden zonder hiervoor te 

betalen of een abonnement hiervoor te hebben

nee Valsspelen in een (online) game

ja
Online een product van een onbekende kopen tegen een 

prijs die te mooi is om waar te zijn

ja Je online als iemand anders voordoen

nee
Iemand online pesten of beledigen (via WhatsApp, 

internet of email)

ja Hacken 

ja
Je eigen cijfers (of die van vrienden) online aanpassen 

of verwijderen

ja
Iemand online bedreigen (via WhatsApp, internet of 

email)

ja

Bloot- of ondergoedfoto’s van iemand anders zonder 

zijn/haar toestemming doorsturen naar 

vrienden/klasgenoten

ja Een (computer)virus versturen of installeren

ja
Een computersysteem onbruikbaar maken (bijvoorbeeld 

via een DDOS aanval)
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Jongeren vinden fysiek stelen ernstiger dan online stelen
Bij rapportcijfers vinden jongeren het digitaal manipuleren van het cijfer juist ernstiger dan fysiek spieken om een hogere score te behalen

• Jongeren beoordelen fysieke misdrijven over het algemeen als erger dan online misdrijven. Zo vindt een overtuigende meerderheid een film of DVD stelen uit een 
winkel erger dan een film of serie downloaden zonder te betalen (81% vs. 6%), ongevraagd iemands huis binnenkomen vindt men erger dan ongevraagd iemands 
computer binnenkomen (44% vs. 9%) en in een winkel zeggen dat je ouder bent wordt erger gevonden dan online je leeftijd aan te passen (42% vs. 12%).

• Online pesten wordt net iets minder erg gevonden dan fysiek pesten op school, maar de meningen lopen over dit onderwerp wel meer uiteen. Een kwart vindt 
iemand op school beledigen erger, twee op de tien vinden online pesten erger. Meer dan de helft vindt pesten online en op school even erg (56%). Jongens vinden 
pesten op school vaker erg dan meisjes.

• Jongeren vinden het daarentegen minder erg om een hoger cijfer te krijgen door fysiek te spieken dan door online het behaalde rapportcijfer aan te passen. 78% 
vindt online aanpassen van cijfers erger en 7% vindt spieken erger.

Hieronder zie je enkele tegenstellingen. Geef alsjeblieft per regel aan welke activiteit je erger vindt. 

Toelichting:

Respondenten konden op een 7-puntsschaal aangeven welke van de twee stellingen ze erger vinden. Weergegeven zijn de percentages van respondenten die binnen de schaal een 
voorkeur voor een van beide stellingen hebben gegeven. De neutrale optie is niet weergegeven.

Een film/dvd stelen uit een winkel Een film of serie downloaden zonder betalen

Iemand op school beledigen of pesten Iemand online beledigen of pesten

In een winkel zeggen dat je ouder bent 

om iets te kunnen kopen
Online je leeftijd aanpassen om iets te kunnen kopen

Spieken tijdens een toets om een hoger 

cijfer te halen

Je rapportcijfer online aanpassen in de administratie van 

school

Ongevraagd in andermans huis 

binnenkomen
Ongevraagd andermans computer binnenkomen
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1 op 6 jongeren heeft weleens (bewust of onbewust) een cyberdelict gepleegd
12-13 jarigen kennen vaker niemand in hun directe omgeving die online een strafbare activiteit heeft uitgevoerd 

• Na het zien van de lijst met strafbare 
activiteiten gaf meer dan een zesde 
toe dat ze weleens één of meer van 
deze strafbare online activiteiten 
hebben gepleegd (17%).

• Meer dan de helft heeft zelf nog nooit 
een strafbare activiteit uitgevoerd en 
kent ook niemand die dit wél heeft 
gedaan (55%). 

• Ruim een kwart heeft zelf nog nooit 
een strafbare online activiteit 
uitgevoerd, maar kent wel iemand die 
dit heeft gedaan (28%).

• Hoe ouder men is, hoe vaker men zelf 
weleens een cyberdelict heeft 
gepleegd (33% 16-17 jaar tot 6% 12-
13 jaar) en hoe vaker men iemand 
kent die dit heeft gedaan. 

• Bij deze vraag kreeg men een lijst te 
zien van online activiteiten die 
(binnenkort) strafbaar zijn.

Toelichting:

Kun je aangeven of je zelf weleens (bewust of onbewust) een online strafbare activiteit 
hebt uitgevoerd of dat je iemand kent die dat weleens gedaan heeft?*

 Totaal 12-13 jaar 14-15 jaar 16-17 jaar 

Ja, ikzelf  17,3 5,7 15,6 33,4 

Ja, iemand uit mijn familie 13,8 11,9 12,8 17,5 

Ja, iemand uit mijn vriendenkring 17,0 7,7 15,6 30,0 

Ja, iemand uit mijn klas 16,5 10,8 13,1 27,5 

Ja, iemand van mijn school 18,7 9,3 15,6 34,1 

Ja, iemand anders, namelijk:  1,5 1,5 1,8 1,2 

Nee, niemand 54,7 67,3 57,2 36,2 

N 1105 388 397 320 

 

Crossing naar leeftijd

Significant hoger resultaat

Significant lager resultaat



Een boete, maatschappelijke straffen en ontzegging van de toegang tot computer 
en telefoon vinden jongeren de meest passende straffen na plegen cyberdelict

• Twee derde (67%) van de jongeren 
heeft het betalen van een boete in de 
top 5 staan van meest passende 
straffen voor jongeren die een van de 
genoemde strafbare cyberdelicten 
hebben gepleegd. Ook iets terugdoen 
voor de maatschappij (60%), een 
Halt-straf (57%) en/of geen toegang 
meer geven tot computer of telefoon 
(54%) staan bij meer dan de helft 
van de jongeren in zijn of haar top 5 
van meest passende straffen. 

• Minst passende straffen zijn volgens 
jongeren iemand naar de gevangenis 
sturen (12% in top 5), een boete aan 
de ouders geven (16%) en/of iemand 
door school of werk inzetten als 
cyberexpert (17%). Meer dan de helft 
van de jongeren vindt deze straffen 

helemaal niet passend (resp. 54%, 
52% en 51%).

• 5% vind geen van deze straffen 
passend en/of kan zelf geen andere 
straf benoemen.

* Door 160 respondenten wordt 
aangegeven dat zij niet konden slepen op 
het apparaat waarop zij de vragenlijst 
hebben ingevuld. 

De antwoorden zijn t.b.v. de rapportage 
gesorteerd van meest naar minst passend.

Alle open antwoorden zijn na te lezen in de 
online rapportage

Toelichting:

Wat zou jij de meest passende straf vinden voor een jongere (jonger dan 18 jaar) die een 
strafbare activiteit pleegt die op het internet of via de computer plaatsvindt en die gelijk is aan 
of vergelijkbaar is met het hacken van een website, het (bewust) verspreiden van een virus of 
het stelen van online gegevens? 
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N=933



 Totaal Jongen Meisje 

Hij/zij moet zelf een boete betalen 67,2 64,5 69,8 

Hij/zij moet iets terug doen voor de maatschappij, zoals werken in een bejaardentehuis of 

afvalruimen 
60,0 56,6 63,3 

Hij/zij moet een Halt-straf krijgen  57,0 52,7 61,2 

Hij/zij mag (tijdelijk) geen toegang meer hebben tot een eigen computer of telefoon 53,8 52,7 54,9 

Hij/zij moet een straf van de ouders opgelegd krijgen, zoals huisarrest, geen zakgeld, etc.  41,4 43,8 39,0 

Hij/zij wordt geschorst van school / werk 38,4 35,1 41,6 

Hij/zij moet een strafblad krijgen 29,0 27,9 30,2 

Hij/zij wordt van school gestuurd / ontslagen  24,4 23,7 25,1 

Hij/zij moet door school / werkgever worden ingezet als cyberexpert 17,0 18,7 15,4 

De ouder(s) van deze persoon krijgen een boete 16,0 16,3 15,6 

Hij/zij moet naar de gevangenis 12,0 11,5 12,4 

Anders, namelijk:  2,3 1,5 3,0 

Ik vind geen van deze straffen passend  4,5 5,2 3,8 

N 933 459 474 

 

Meisjes vinden een taakstraf of schorsing vaker passend dan jongens

12-13 jarigen vinden vaker dat iemand naar de gevangenis zou moeten

• Meisjes kiezen vaker voor een praktische taakstraf zoals iets terugdoen voor de maatschappij en/of het toekennen van een Halt-straf. Ook 
zetten ze vaker een schorsing van school of werk in de top 5 van best passende straffen voor jongeren die een online delict plegen.

• Naarmate jongeren ouder worden kiezen ze minder vaak voor een straf van de ouders (zoals huisarrest) of het krijgen van een strafblad in hun 
top 5 (indicatief verschil).

• Kinderen van 12-13 jaar vinden vaker dat een jongere naar de gevangenis moet na het plegen van een cyberdelict.

Significant hoger resultaat

Significant lager resultaat

Toelichting:

Crossing naar geslacht en leeftijd (% top 5 gepaste straffen)

 Totaal 12-13 jaar 14-15 jaar 16-17 jaar 

Hij/zij moet zelf een boete betalen 67,2 69,2 65,6 66,8 

Hij/zij moet iets terug doen voor de maatschappij, zoals werken in een bejaardentehuis of 

afvalruimen 
60,0 56,7 63,5 59,7 

Hij/zij moet een Halt-straf krijgen  57,0 56,1 60,2 54,1 

Hij/zij mag (tijdelijk) geen toegang meer hebben tot een eigen computer of telefoon 53,8 56,4 52,2 52,6 

Hij/zij moet een straf van de ouders opgelegd krijgen, zoals huisarrest, geen zakgeld, etc.  41,4 43,9 42,4 36,9 

Hij/zij wordt geschorst van school / werk 38,4 37,5 41,2 35,8 

Hij/zij moet een strafblad krijgen 29,0 32,9 28,5 25,0 

Hij/zij wordt van school gestuurd / ontslagen  24,4 26,5 22,8 23,9 

Hij/zij moet door school / werkgever worden ingezet als cyberexpert 17,0 17,7 14,8 19,0 

De ouder(s) van deze persoon krijgen een boete 16,0 15,2 15,7 17,2 

Hij/zij moet naar de gevangenis 12,0 15,5 9,8 10,4 

Anders, namelijk:  2,3 3,4 1,2 2,2 

Ik vind geen van deze straffen passend  4,5 4,3 3,3 6,3 

N 933 328 337 268 

 



Gevangenis voor jongeren veruit de ergste straf, gevolgd door het krijgen van 
een strafblad en van school gestuurd worden / ontslagen worden

• Veruit de grootste groep jongeren ziet 
de gevangenis als de ergste straf voor 
een het plegen van een strafbare 
activiteit die via de computer 
plaatsvindt (59% eerste plaats, 82% 
top 5). 

• Ook het krijgen van een strafblad 
wordt door zeven op de tien in de top 
vijf gezet (69%), terwijl zes op de tien 
van school gestuurd worden/
ontslagen worden (58%) in de top 5 
van ergste straffen heeft staan.

• Ingezet worden als cyberexpert wordt 
als minst erge straf gezien, 4% kiest 
dit in de top 5 en bijna twee derde 
(64%) vindt deze straf helemaal niet 
erg.

• 3% geeft aan geen van deze straffen 
erg te vinden.

* Door 191 respondenten wordt 
aangegeven dat zij niet konden slepen op 
het apparaat waarop zij de vragenlijst 
hebben ingevuld. 

De antwoorden zijn t.b.v. de rapportage 
gesorteerd van ergste naar minst erge 
straf.

Alle open antwoorden zijn na te lezen in de 
online rapportage

Toelichting:

Welke van deze straffen zou jij zelf het ergste vinden als je gepakt zou worden voor een 
strafbare activiteit die op het internet of via de computer plaatsvindt? 
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Open antwoord vraag 7 (N = 69)

1 (best passend) Top 5 6 tot 12

N = 898



 Totaal 12-13 jaar 14-15 jaar 16-17 jaar 

Naar de gevangenis moeten 81,6 86,3 79,1 78,9 

Een strafblad krijgen 69,0 68,9 68,3 70,1 

Van school worden gestuurd / ontslagen worden 57,8 59,9 58,2 54,6 

Geschorst worden van school / werk 42,3 40,1 46,5 39,8 

Zelf een boete moeten betalen 37,8 38,5 38,8 35,5 

Een Halt-straf krijgen  38,0 36,0 38,8 39,4 

Mijn ouder(s) krijgen een boete 33,0 32,9 30,2 36,7 

(Tijdelijk) geen toegang meer hebben tot een eigen computer of telefoon 24,7 26,7 26,8 19,5 

Straf van mijn ouders krijgen, zoals huisarrest, geen zakgeld, etc.  12,0 16,1 12,0 6,8 

Iets terug moeten doen voor de maatschappij, zoals werken in een bejaardentehuis of 

afvalruimen 
8,5 11,2 5,2 9,2 

Door school / werkgever worden ingezet als cyberexpert 3,9 5,0 2,8 4,0 

[Gegeven open antwoord vraag 7] 13,0 17,2 0,0 18,2 

Ik zou geen van deze straffen erg vinden  2,7 1,2 2,8 4,4 

N 898 322 325 251 

 

 Totaal Jongen Meisje 

Naar de gevangenis moeten 81,6 79,3 83,8 

Een strafblad krijgen 69,0 67,5 70,5 

Van school worden gestuurd / ontslagen worden 57,8 51,4 64,0 

Geschorst worden van school / werk 42,3 38,2 46,3 

Zelf een boete moeten betalen 37,8 38,6 36,9 

Een Halt-straf krijgen   38,0 38,0 38,0 

Mijn ouder(s) krijgen een boete 33,0 29,8 36,0 

(Tijdelijk) geen toegang meer hebben tot een eigen computer of telefoon 24,7 27,0 22,5 

Straf van mijn ouders krijgen, zoals huisarrest, geen zakgeld, etc.  12,0 14,3 9,8 

Iets terug moeten doen voor de maatschappij, zoals werken in een bejaardentehuis of 

afvalruimen 
8,5 10,7 6,3 

Door school / werkgever worden ingezet als cyberexpert 3,9 4,1 3,7 

Open antwoord vraag 7 (N=69) 13,0 10,7 14,6 

Ik zou geen van deze straffen erg vinden  2,7 2,0 3,3 

N 898 440 458 

 

Meisjes vinden het erger om geschorst of weggestuurd te worden bij hun 
school of werkgever dan jongens

• Meisjes zouden het erger vinden om geschorst (46% vs. 38% in top 5) of weggestuurd (64% vs. 51%) te worden bij hun school of 
werkgever. Ze zetten ook vaker een boete voor hun ouders in de top 5 (36% vs. 30%). Jongens zetten daarentegen straffen van ouders 
(14% vs. 10%) en iets terugdoen voor de maatschappij (11% vs. 6%) vaker in hun top 5.

• Naarmate jongeren ouder worden vinden ze straffen van ouders minder erg (16%  12–13 jaar tot 7% 16-17 jaar) en zeggen ze vaker dat ze 
géén van de straffen erg zouden vinden (1% 12-13 jaar tot 4% 16-17 jaar).

• Jongeren van 16-17 jaar vinden het minder vaak erg om (tijdelijk) geen toegang meer te krijgen tot de computer of telefoon. 12-13 jarigen 
vinden het erger om naar de gevangenis te moeten (86% vs. 79%).

Significant hoger resultaat

Significant lager resultaat

Toelichting:

Crossing naar geslacht en leeftijd (% top 5 ergste straffen)



Samenvatting

• Het downloaden van content zonder hiervoor te betalen komt relatief vaak voor onder jongeren, ruim een derde geeft aan dit 

weleens te hebben gedaan. Daarna heeft een vijfde weleens valsgespeeld in een online game en heeft een tiende zich weleens als 

iemand anders voorgedaan.

• Jongens geven in veel gevallen vaker aan dat ze de getoonde online misdragingen weleens hebben ondernomen of dit 

(misschien) zouden doen als de situatie zich voordeed. Jongeren van 16-17 jaar geven bij veel activiteiten eveneens vaker aan dit 

(misschien) te zullen gaan doen of het al eens gedaan te hebben. 

• In de meeste gevallen is bij jongeren goed bekend of een activiteit strafbaar is voor de wet of niet. In bijna alle gevallen weet de 

meerderheid goed in te schatten of iets strafbaar is. Alleen online producten kopen voor een prijs die te mooi is om waar te zijn 

(heling) wordt door de meerderheid als niet strafbaar beschouwd terwijl dit voor de wet wél het geval is. Twee derde van de 

jongeren denken daarentegen dat iemand online pesten of beledigen strafbaar is, terwijl dit niet het geval is.

• Nadat er uitleg is gegeven over welke online activiteiten wel en niet strafbaar zijn geeft één op de zes jongeren aan zelf weleens 

(bewust of onbewust) een cyberdelict te hebben gepleegd. Bijna drie op de tien hebben dit niet zelf ondernomen, maar kennen 

wel iemand anders die zoiets heeft gedaan en ruim de helft kent helemaal niemand die een cyberdelict heeft gepleegd. 

• Veel online misdrijven worden door jongeren als minder erg gezien dan fysieke misdrijven; fysiek stelen vinden jongeren erger 

dan onbetaald downloaden, leeftijdsfraude is online minder erg dan in een fysieke winkel en inbreken in iemands huis is erger dan 

in iemands computer. Alleen spieken wordt juist minder erg gevonden dan het online aanpassen van je cijfer.

• Jongeren vinden boetes, maatschappelijke straffen, Halt-straffen en het ontzeggen van de toegang tot computer en telefoon het 

best passen als straf na een cybermisdaad. De straf die jongeren veruit het ergst zouden vinden om te krijgen wanneer zij zelf op 

een cybercrime zouden worden betrapt, is een gevangenisstraf. Het krijgen van een strafblad en het weggestuurd worden bij de 

school/werkgever staan respectievelijk op de tweede en derde plek van straffen die jongeren liever niet zelf krijgen.


