
Denk 2 keer na voor
je op een link klikt!
Alles wat je weten moet om phishing tijdig te
herkennen, in tijden van telewerk en het 
coronavirus.

Maart 2020



Coronavirus: 
voorpaginanieuws

• Een hot topic
• Media: televisiejournaal, radio, kranten… 

• We praten erover met vrienden en familie

• Dagelijks nieuwe updates

• Verschillende communicatiekanalen:
• Whatsapp

• SMS

• Facebook

• E-mail

• Lockdown, dus werken en kopen we online:
• Mondmaskers, alcoholgel

• Eten bestellen 

• Andere inkopen online



Cybercriminelen spelen hier op 
in!

• Cybercriminelen zijn creatief en passen hun 
modus operandi aan in functie van de actualiteit

• Zij weten dat we berichten verwachten rond het 
coronavirus en spelen hier op in

• Door onze nieuwsgierigheid worden we om de 
tuin geleid via valse nieuwswebsites



Wat is dat? Phishing?

• Cybercriminelen proberen toegang te krijgen tot je (bank)gegevens, 
of zelfs tot je toestel

• En wij laten ze vaak zelf binnen!

• Hoezo?
• Ze sturen een bericht met een link

• Je wordt naar een valse website geleid

• Jij klikt en vult gegevens in 
• Je bankkaartnummer en pincode

• Je wachtwoord

• En zo geef je hen zelf toegang



OPGELET voor phishing:

1. met aanbiedingen voor mondkapjes, alcoholgels, desinfecterende 
middelen,… 

2. met links naar valse nieuwssites die berichten rond COVID-19

3. met valse geldinzamelacties voor slachtoffers van het virus



Enkele tips



Tip :  lees de URL
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• Controleer altijd de URL en de domeinnaam van links alvorens 
erop te klikken. 
• Je kan dit eenvoudig controleren door je cursor over de link te plaatsen 

zonder er op te klikken.

• Een domein is het woord dat net voor .be, .com . org… staat,
• delhaize-be.site is geen domein van Delhaize. Achteraan zou je 

delhaize.be moeten zien.

• www.safeonweb.tips.be  De domeinnaam is hier ‘tips’

http://delhaize-be.site/


Tip :  controleer de afzender
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• Is het domein van het e-mailadres raar? 
• @xyz542.be is een vreemde domeinnaam

• FODvolksgezondheid-corona@gmail.be : een officiële instantie of bedrijf 
gebruikt geen gmail of Hotmail-adres

• Ken je de afzender niet? Of verwacht je er helemaal geen bericht 
van? Kijk maar beter uit.

mailto:FODvolksgezondheid@gmail.be


Tip: let op het taalgebruik

• Bevat het bericht veel schrijffouten? Dan is het bijna zeker phishing.

• Is het taalgebruik opdringerig en dwingend?
• Het taalgebruik van een professionele partij, zeker van een financiële instelling, 

zal nooit opdringerig zijn. 

• Berichten naar klanten krijgen nooit de vermelding ‘importance: high’. Dit doen 
criminelen om je onder druk te zetten.

• Maakt het bericht je echt nieuwsgierig? 
• Denk dan geen 2 maar 5 keer na voor je klikt.  Dit is gewoon een manier om je 

aan te moedigen om te klikken.
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Tip: kijk uit met onverwachte berichten

• De communicatie is onverwacht? Wees dan op je hoede.
• Heb je geen pakketje besteld? Dan is de kans heel klein dat je een 

trackingcode of andere informatie rond een pakket toegestuurd krijgt. 
Ga dan ook niet in op e-mails die je verleiden om op links te klikken.

• Hetzelfde geldt wanneer je een bericht krijgt van een bank of een 
leverancier waarvan je geen klant bent. 
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Laat ons wat oefenen aan de hand 
van phishingberichten rond het 
coronavirus !



















Wat als je een
phishingbericht kreeg?



Bravo! Je hebt een verdacht bericht  
herkend!

• Stuur het door naar verdacht@safeonweb.be

• Komt het bericht van een bank of een bekende organisatie? 
• Stuur het dan door naar hen. Zij weten het graag als hun naam misbruikt 

wordt voor phishing. Banken hebben hiervoor een eigen e-mailadres 
phishing@NAAMVANDEBANK.be

• Krijg je het bericht op het werk? 
• Stuur het door naar je ICT dienst.  Hierover bestaan misschien intern al 

afspraken.

• Verwijder het bericht

mailto:verdacht@safeonweb.be
mailto:phishing@NAAMVANDEBANK.be


Oei! Je hebt geklikt?!

• Is het bericht nu doorgestuurd naar je vrienden?
• Verwittig hen!

• Heb je een paswoord meegedeeld? 
• Verander het paswoord overal waar je het gebruikt

• Heb je bankgegevens meegedeeld?
• Verwittig je bank en Cardstop (070/344344, bewaar dit nummer in je contacten)

• Werd er mogelijk een programma geïnstalleerd?
• Voer een virusscan uit

• Deed je dit op het werk? 
• Verwittig je ICT dienst.  Zij kunnen ervoor zorgen dat anderen niet in de val trappen of dat 

een virus weer verwijderd wordt.

• Verwijder het bericht



Meer weten over 
phishing?

• www.safeonweb.be

• Volg ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/Safeonweb.be/

• Volg ons op Twitter: 
https://twitter.com/safeonweb_be

• Volg ons op YouTube: Safeonweb.be 

http://www.safeonweb.be/
https://www.facebook.com/Safeonweb.be/
https://twitter.com/safeonweb_be


Mee campagne
voeren tegen
phishing?
Alle campagnematerialen zijn beschikbaar
op www.safeonweb.be



Een presentatie 
aangeboden door 
Safeonweb naar 
aanleiding van de
campagne 2019


