
Zorgeloos en veilig het internet op (en weer af!)



Ga bewust om met je persoonsgegevens!

►Denk goed na over wat je van en over jezelf 

blootgeeft op internet.

►Wees in chats en berichten op bijv. Facebook niet te 

loslippig over je persoonlijke gegevens.

►Deel online nooit zomaar pincodes, wachtwoorden, 

geboortedatum of BSN.

►Bepaal kritisch wie je in je sociale netwerk toelaat – EN 

WIE NIET.



Wees zuinig op je BSN nummer

Als een legitimatie gevraagd wordt:

 Check of dat wettelijk moet. (alleen overheid, werkgever, 

banken, notaris)

 Geef nooit je identiteitsbewijs af of laat er door derden een 

kopie van maken.

 Maak een zwart/wit kopie van je identiteitsbewijs, streep je BSN 
nummer en de codebalk door en schrijf de datum en het doel 

van de identificatie op het formulier.

 Gebruik op een smartphone de app KopieID om je te 

legitimeren.

Criminelen kunnen gebruik maken van je BSN nummer en identiteitsfraude plegen. 

Op jouw naam worden dan goederen gekocht enz. 



Locatiegegevens aan of uit?

Als locatie aanstaat is altijd bekend waar  je bent.

► Microsoft, Google etc. weten waar je bent, in Google is er b.v. een 

maandelijks overzicht waar je van dag tot dag bent geweest, welke foto’s je 

hebt gemaakt c.q. opgeslagen. Vraag je af of je  dat wel wilt.

► In combinatie met Wifi krijg je berichten van bedrijven, instellingen waar je 

bent geweest en wat je van hun dienstverlening vond.

►Wil je dat niet 
► Zet locatiegegevens uit. 

► Schakel Wifi uit en gebruik de databundel van je telefoonabonnement.



Controleer je privacy instellingen

 In Windows

 In Google

 In Twitter

 In Facebook

 In Linkedin

 In You Tube

 In Instagram

Veel computerdiensten hebben onderdelen om de privacy instellingen 

aan te passen. Standaard zijn die vaak te ruim ingesteld waardoor het 

bedrijf veel van je weet. Controleer of je al die informatie wel kwijt wilt.



Houd je computer veilig en up to date

 Houd je systeem up to date, zoveel mogelijk 

automatisch updaten aan

 Gebruik een goede virusscanner

 Wees alert op nepmails

 Schakel tweetraps-verificatie in

 Gebruik veilige wachtwoorden en een 

wachtwoord-beheerder

 Gebruik op internet de incognitomodus. Nog 

beter: gebruik DuckduckGo als zoekmachine



Virusscanners

 Er is niet één scanner die 100 %  bescherming biedt.

 Provider biedt vaak gratis scanner aan.

 Er zijn gratis en betaalde scanners.

 Enkele voorbeelden van goede scanners:

Bitdefender- Kaspersky – Symantec (Norton) 

 Standaard Windows Defender biedt voldoende bescherming

 Installeer geen twee scanners kunnen elkaar tegenwerken

 Bedenk: De beste beschermer ben jezelf!!



Veilige wachtwoorden: 5 vuistregels

1. Lengte telt
• tenminste 8 tekens lang; elk aanvullend teken maakt kraken moeilijker. 

• Tip:  gebruik een wachtwoordzin (én lang én voor een mens goed te onthouden). 

2. Kleine letters én hoofdletters
• Bij een wachtwoord van (slechts) 8 tekens maakt dit het woord 256 keer veiliger

3. Cijfers en tekens 
• Naast hoofdletters en cijfers zijn er nog de aparte tekens, zoals ~ ! { } [ ] & $ %, etc. 

4.    Niet te raden
• Dit is de meest voor de hand liggende vuistregel! Je achternaam of 

de naam van je kat of je geboortedatum of vergelijkbare makkelijk 

te achterhalen wachtwoorden voldoen dus absoluut niet.

5. Gebruik  een wachtwoordbeheerder die je wachtwoorden veilig 

opslaat. Je hoeft zelf maar één wachtwoord te onthouden.



Have I been pwnd ?

Regelmatig worden ook grote bedrijven gehackt en liggen de 

wachtwoorden van de gebruikers op straat en daar wordt op de zwarte 

markt in gehandeld. (Dark Web)

Op de website haveibeenpwnd.com kun je met je e-mail adres 

controleren of je wachtwoord bekend is geworden en voor welke site.

Als dat het geval is, dan moet je je wachtwoord zo snel mogelijk veranderen 
om eventueel gevaar te voorkomen.

Gebruik voor elke site een ander wachtwoord.



Tweetrapsverificatie inschakelen

Tweetrapsverificatie kan voor veel toepassingen worden 
ingeschakeld en vergroot de veiligheid aanzienlijk.

Bekend voorbeeld hiervan is DIGID.

Je logt in met wachtwoord.

Er wordt een unieke code naar jouw smartphone gestuurd.

Je moet de code intoetsen om toegang te krijgen.

Als een crimineel je gebruikersnaam en je wachtwoord zou 
weten, kan hij geen toegang krijgen omdat hij geen code heeft 
om in te voeren.



Online  Bankieren

 Online bankieren op een smartphone of tablet met een app van je 

Bank is heel veilig, zelfs veiliger dan op je PC.

 Zorg voor een veilige computer

 Wees voorzichtig met je gegevens

 Ga niet in op e-mail of telefoontjes van de bank

 Zorg voor een 'groene' https-verbinding

 Bij mobiel bankieren: let op pottenkijkers

 Gebruik een vertrouwd netwerk of gebruik de mobiele data van je provider



Fraudehelpdesk

https://www.fraudehelpdesk.nl/sub-vragen/phishingmails/

https://www.fraudehelpdesk.nl/sub-vragen/phishingmails/


Veiligheid Preventie

 Eerst en vooral: voorkom het. 

 Eerst goed kijken, dan pas klikken, bij websites en vooral bij e-mail.
Open nooit “zomaar” bestanden die aangeboden worden.

 Goede virusscanner en firewall op apparaat (b.v. Windows Defender).

 Moeten altijd aan staan.

 Steeds (automatisch) updaten.

 Klik niet zomaar op linkjes in e-mails.

 Voorzichtig zijn bij openbare netwerken b.v. in het centrum open wifi.

 Voorzichtig zijn met installeren van onbekende programma’s.

 Zet bij aankopen via webwinkels de vinkjes uit bij toezending Nieuwsbrieven.





► Vorm van oplichting met ICT gericht op ICT

► ‘Klassieke’ delicten worden online gepleegd 

De strafbare feiten worden gepleegd met een computer of 

smartphone. 

Gaat over steeds grotere aantallen.

Oplichting: via internet, whatsapp, marktplaats

Diefstal via phishing, bankpasfraude en identiteitsfraude

Wat is cybercrime



Welke bedreigingen zijn er?

Direct op uw PC/laptop:

► Virussen 

► Trojaanse paarden

► Wachtwoorddiefstal

► Phishing

► Smishing

► Spoofing

► Ransomware

► Whatsapp fraude

► Marktplaats fraude

► Helpdesk fraude

► Gladde praatjes

► Identiteitsdiefstal

► En nieuwe vormen worden voortdurend ontwikkeld



Wat is phishing

Phishing is een vorm van cybercrime waarbij criminelen een 
e-mail naar je sturen om te proberen inloggegevens, creditcard 

informatie, pincodes of andere gegevens van je te achterhalen.

Voorbeelden

► Criminelen gebruiken valse links, die versturen ze via e-mail, sms 

of whatsapp

► Het lijkt of deze mail is verzonden is door de overheid, bank, 

post nl, telecomprovider, energiemaatschappij enz. 

► Je moet ietsbetalen of geld over maken.

► Er dreigt gevaar op uw rekening. Klik op de link en het gevaar 

wordt afgewend (niet dus)
► Er is haast bij.

►Bij twijfel niet klikken



Hoe herken je phishing e-mails 

Veel onderdelen maken een phishing-bericht (e-mail) 
goed te herkennen:

 De e-mail is niet aan de ontvanger persoonlijk gericht (vaak een 
algemene opening en aanhef).

 De e-mail bevat soms taal- en schrijffouten. Soms ook slecht 
vertaalde tekst. Tegenwoordig komt dit veel minder voor.

 Suggestie dat het account "geverifieerd" of gecontroleerd moet 
worden. Dit controleren moet dan door ergens in te loggen met uw 
(bank)gegevens.

 Er is dreiging! “Als je niet inlogt, dan geen gebruik meer van de 
bankrekening.”   Of: “er is een veiligheidsrisico.”

 E-mailadres van de afzender is niet dat van uw echte bank. Vaak is 
wel een deel van de naam van uw bank vermeld. (Tip: beweeg 
(niet klik) met de muis over de link, zie dan wat er achter zit.)



Phishing voorkomen

► Check de URL ( het adres) van een link door er 

met je muis op te gaan staan( niet klikken 
natuurlijk!). Kijk goed of je vreemde dingen (rare 

tekens, vreemde woorden ) in de URL ziet staan.

► Check het emailadres of telefoonnummer van 

de afzender.

► Krijg je een onverwacht betaalverzoek van 

een bekende? Bel op en vraag of het klopt.

► Krijg je een betaalverzoek van een bedrijf met 

een link? Bel met het bedrijf en vraag of het 

klopt.

► Bij twijfel, niet klikken



Deze klopt niet Deze klopt wel

Voorbeeld



Wat is Ransomware

►Je hebt een kwaadaardig virus op je 

computer gekregen door b.v. 

phishing.

►Je PC en je bestanden worden 

gegijzeld.

►Je foto’s, mail, documenten worden 

versleuteld  waardoor je ze niet meer 

kunt lezen of openen.

►Vervolgens moet je betalen om je 

gegevens weer te vrij te krijgen. 



Wat kun je doen bij Ransomware?

► Betalen (maar je moet afwachten of je een sleutel krijgt om weer bij je 

gegevens te komen).

► Je PC opnieuw installeren (maar al je gegevens zijn verloren).

► Software gebruiken van experts die de code hebben kunnen kraken  

(FoxIt, Kaspersky en FireEye).
► Opstarten in veilige modus en een eerder herstelpunt gebruiken.

► Back-up van andere schijf of van buiten netwerk gebruiken (hopelijk 

niet geïnfecteerd) 

Zie ook: 

❖ https://www.nomoreransom.org/index.html

❖ http://www.malwarebytes.nl/

https://www.nomoreransom.org/index.html
http://www.malwarebytes.nl/


Ransomware:  Hoe voorkom je het?

► Wees kritisch, klik niet zomaar op een link.

► Gooi te mooie aanbiedingen en mails van 

onbekende bedrijven weg.

► Win-acties en gratis product aanbiedingen zijn 

meestal nep.

► Goede anti virus software.

► Zorg dat je PC up-to-date is.

► Maak back-ups die je los van je PC bewaart.

► Wat te mooi is om waar te zijn is ook meestal niet 

waar.



Bank-helpdesk fraude / Spoofing

► U wordt gebeld door uw bank en het nummer lijkt te kloppen

► “U spreekt met uw bank, met de fraudehelpdesk”

► We zien rare dingen op uw rekening 

► U moet uw geld veilig stellen
► U moet gebruik maken van een kluisrekening, verificatierekening, oid

► Volg onze instructie om uw geld veilig te stellen (dus kwijt te raken)

► Variant is o.a. de Windows helpdesk die problemen met je PC meldt



Voorbeeld oplichting via Whatsapp

Altijd:

►Van nieuw telefoonnummer

►Naar nieuw/onbekend bankrekeningnummer

►Betaalapp werkt nog niet

►Vaak aanvullen saldo van spaar naar betaal 

►Met spoed betaling huur, achterstand, enz.

Deze eigenschappen zijn verdacht voor de banken

Whatsapp Fraude



Afspraak op Marktplaats
gevolgd door
een WhatsApp-bericht

Doel is: laten klikken op de link

Let op de url! verzendlabels.nl 
heeft niets te maken met postnl.nl

Doorverwijzing naar Ideal:
Let op de url! 

Link naar Tikkie moet zijn tikkie.me

Markplaats fraude/oplichting 

en Tikkie fraude



Identiteits-fraude

Iemand steelt je identiteit en doet zich voor als jou.

Wat merk je er van?

Aanvankelijk niets, je computer werkt normaal.

► Iemand koopt op jouw naam en jij krijgt de rekening.

► Iemand gaat een lening aan op jouw naam. Hij het geld….. jij 

de kosten.

► Met je DigiD kan hij allerlei zaken via de overheid 

regelen/veranderen.
► Je krijgt ineens geen bankafschriften meer.
► Jij moet aan zien te tonen dat je het niet hebt gedaan en dat 

je identiteit is gestolen.



Filmpjes uit de presentatie Privacy en Veiligheid

Filmpjes van AvroTros Opgelicht

De 1 cent truc https://www.youtube.com/watch?v=n9nLV0r57Lo

Spoofing https://www.youtube.com/watch?v=NznvWdsjH0o

Filmjes uit de serie Maak het ze niet te gemakkelijk

Pinpas oplichting https://www.youtube.com/watch?v=jOvPYWshR0M

Phishing https://www.youtube.com/watch?v=flxStQIs5bc

Whatsapp fraude https://www.youtube.com/watch?v=Q8waBZFd3wU

Filmpjes van AD/Universiteit van Nederland

Wachtwoorden https://www.youtube.com/watch?v=8s7cxK0oyOs

NB Het duurt even voor de filmpjes van Youtube zijn ingeladen

https://www.youtube.com/watch?v=n9nLV0r57Lo
https://www.youtube.com/watch?v=NznvWdsjH0o
https://www.youtube.com/watch?v=jOvPYWshR0M
https://www.youtube.com/watch?v=flxStQIs5bc
https://www.youtube.com/watch?v=Q8waBZFd3wU
https://www.youtube.com/watch?v=8s7cxK0oyOs


Nuttige Websites over Privacy en Veiligheid

https://www.seniorwebrosmalen.nl

https://fixjeprivacy.nl

https://www.seniorweb.nl/online-veiligheid-en-privacy

https://https://www.seniorweb.nl/artikel/wat-weet-google-over-mij

https://www.politie.nl/themas/whatsapp-fraude-vriend-in-noodfraude.html

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen#link-internetoplichting

https://www.haveibeenpwned.com

https://www.fraudehelpdesk.nl

https://www.nomoreransom.org/index.html

https://www.bitwarden.com   (wachtwoordbeheerder)

https://www.seniorwebrosmalen.nl/
https://fixjeprivacy.nl/
https://www.seniorweb.nl/online-veiligheid-en-privacy
https://www.seniorweb.nl/artikel/wat-weet-google-over-mij
https://www.politie.nl/themas/whatsapp-fraude-vriend-in-noodfraude.html
https://www.bitwarden.com/
https://www.bitwarden.com/
https://www.bitwarden.com/
https://www.bitwarden.com/
https://www.bitwarden.com/

	Geen titel

