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Tips om veilig te surfen

Cyberveiligheid: risico’s van internetgebruik

Hoe verdienen cybercriminelen geld ?

1. Leer valse mails herkennen

2. Maak back-ups! 

3. Gebruik sterke wachtwoorden

4. Doe regelmatig updates

5. Scan je computer

Oefeningen



Wat zi jn de risico’s van onveil ig internetgebruik ?

cyberveiligheid
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“Cyberveiligheid is een 

reeks principes en

praktijken om zich te 

beschermen

tegen digitale 

dreigingen”



Een back-up is een 

reservekopie van je toestel 

en van alle gegevens die 

erop staan. 

Back-up

Installeer de laatste versie 

van je programma’s

Update & Patch 

Schadelijke software

Virus

Phishing is online oplichting 

door valse mails, websites of 

berichten. 

Phishing

Opslaan en opvragen van 

gegevens, software en 

bestanden op een andere 

plek dan uw eigen locatie.

Cloud

Virus dat computer 

blokkeert en vervolgens van 

de gebruiker geld vraagt om 

de computer weer te 

'bevrijden'.

Ransomware

JARGON



Spoofing is het verzenden 

van boodschappen via e-

mail waarbij het e-mail adres 

van de afzender vervalst 

wordt. 

Spoofing

Ongewenste en

opdringerige mail met doel

te verkopen

Spam

Netwerk van geïnfecteerde

computers

Botnet

Oplichting waarbij ’CEO’ de 

onderneming contacteert 

met de vraag een 

belangrijke betaling uit te 

voeren naar een 

bankrekening. 

CEO fraude

Illegaal internet waar 

cybercriminele diensten 

worden verkocht

Darkweb

Techniek om zonder hacking

heel veel informatie over 

iemand of iets te verzamelen

Social Engineering

JARGON



DE RISICO’S



Buitgemaakt door phishing in België

(2017)

Belgen slachtoffer internetfraude

(2016)

Belgen slachtoffer ransomware

(2017)

2.524.332 EUR9 % 4.292

ENKELE CIJFERS





3.000.000.000
Ons land loopt jaarlijks tot 3 miljard euro mis door 

cybercriminaliteit





Onervaren

internetgebruikers

Onbekommerde

internetgebruikers

Gebruikers met te

veel vertrouwen

in het internet

Bewuste
internetgebruikers

SURFGEDRAG VAN BELGEN

32%

32%

13,5%

35,5%

19%



• Maar 32% van de Belgen

gebruikt het internet op een

bewuste manier

Surfgedrag Belgen

• Steeds meer Belgen en

Belgische bedrijven zijn

slachtoffer van 

cybercriminaliteit.

• België verliest daardoor

jaarlijks tot 3 miljard euro

Steeds meer

cybercriminaliteit

• 86.52 % Belgen heeft 

internet

• Digitale economie groeit

Steeds meer Belgen

gebruiken het 

internet

SAMENVATTING: RISICO’S



Hoe verdienen
cybercriminelen geld ?
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De cybercrimineel kan jouw persoonlijke
gegevens stelen op het internet. Deze
verkoopt hij op het darkweb door aan
andere criminelen of bedrijven.

VIA VERKOOP GESTOLEN 

DATA

De cybercrimineel kan via misbruik van 
persoonlijke gegevens geld aftroggelen.
Dit doet hij via bedrog en fraude.

RECHTSTREEKS



Phishing Diefstal geld

Social 

Engineer

Creëert 

Malware

Steelt data met 

malware

Verkoop 

gestolen data



TECHNIEKEN



Phishing

• Phishing is fraude waarbij een oplichter 

gevoelige informatie (gebruikersnaam, 

wachtwoord, kredietkaartnummer, ...) 

probeert te verkrijgen om later te misbruiken.

• Phishingbericht wordt naar duizende

adressen / nummers tegelijkertijd gestuurd

• Makkelijk en goedkoop



• Phishing is een samentrekking van het Engelse ‘fishing’, vissen, en ‘phreaking’ , wat staat voor piraterij van 

telefoonlijnen (phone freaks). Vroeger probeerden cybercriminelen vooral gevoelige (bancaire) informatie 

te bemachtigen via telefoongesprekken. Nu worden zowat alle kanalen gebruikt

• Fraudeurs sturen bericht waarin ze u uitnodigen gegevens in te vullen of op een link of bijlage te klikken

• Eens de fraudeurs in het bezit zijn van uw gegevens, bijvoorbeeld van uw bankkaart en pincode, kunnen 

ze hun slag slaan en uw rekening plunderen

• Een phishing bericht kan ook een bijlage of attachment bevatten. Hier klikt u beter niet op want voor u 

het weet, installeert u onbewust een virus op uw toestel.

Geloof dus niet blindelings elk bericht dat u ontvangt.



Social Engineering



• Social engineering of social hacking, is een techniek 

waarbij een computerkraker een aanval op 

computersystemen tracht te ondernemen door de 

zwakste schakel in de computerbeveiliging, namelijk de 

mens, te kraken

• Voorbeeld: schietpartij op school Florida



CEO fraude

• Crimineel doet zich voor als CEO.

• Vraagt om een dringende en vertrouwelijke

betaling aan boekhoudkundige medewerker

• Zeer hoge bedragen



Ransomware

Ransomware



Tips om veilig te surfen
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1. Leer valse berichten 
herkennen
Phishing is online oplichting door valse mails, 

websites of berichten. Maar hoe herken je die 

valse mails en hoe maak je het onderscheid met 

betrouwbare berichten? Slimme cybercriminelen 

kunnen je echt doen twijfelen. Je vindt hier een 

aantal tips om te beoordelen of je een bericht 

kan vertrouwen.





De basisregel

Cybercriminelen proberen altijd om misbruik te maken van iets waar je in gelooft of van iemand die je 

vertrouwt. Ze proberen ook vaak in te spelen op angst. Laat je niet vangen!

Is het onverwacht?
Krijg je zonder reden een bericht van deze afzender: je kocht niets, had lang geen contact, enz. Controleer 

zeker verder.

Is het dringend?
Hou je hoofd koel: kreeg je echt een eerste aanmaning tot betaling? Ken je die 'vriend in nood' wel?

Ken je de afzender?
Controleer het e-mailadres, ook op spellingsfouten. Maar let op: een legitiem e-mailadres is geen garantie.



Vind je de vraag vreemd?
Een officiële instantie zal je nooit via mail, sms of telefoon vragen om je wachtwoord, bankgegevens of 

persoonlijke gegevens.

Naar waar leidt de link waar je moet op klikken?
Zweef met je muis over de link. Is de domeinnaam, het woord voor .be, .com, .eu, .org, … en voor de 

allereerste slash “/”, ook echt de naam van de organisatie?

Een voorbeeld:

• Bij de link www.safeonweb.be/tips is het domein safeonweb.

• Bij de link www.safeonweb.tips.be/safeonweb is ‘tips’ het domein en word je naar een andere 

website geleid.

Word je persoonlijk aangesproken?
Berichten met algemene en vage aanspreektitels, of je mailadres als aanspreking, die wantrouw je beter.

http://www.safeonweb.be/tips
http://www.safeonweb.tips.be/safeonweb


Bevat het bericht veel taalfouten?
Ook al zorgen doorgewinterde cybercriminelen voor correcte taal, taalfouten of een vreemde taal kunnen 

wijzen op een verdacht bericht.

Zit het bericht in je Spam/Junk folder?
Indien ja, wees extra voorzichtig. Je kan ook zelf verdachte berichten markeren als Spam of Junk en zo 

anderen waarschuwen.

Probeert iemand je nieuwsgierig te maken?
Iedereen zou nieuwsgierig worden bij berichten met een link als "Kijk wat ik over jou las ..." of "Ben jij dit 

op deze foto?", maar laat je niet vangen.

Moet je iets betalen met een anonieme of ongebruikelijke betaalmethode?
Denk aan Paypal, Western Union, 3V Payment Group, enz. Doe dit niet zomaar.



Wat als je twijfelt?
Het is beter om op je hoede te zijn. Kortom, bij de minste 

twijfel over een bericht, open zeker geen links of bijlagen 

en neem contact op met de afzender op een andere 

manier:

• Vrienden kan je bellen, sms'en of een bericht sturen 

via sociale media. Komt het bericht niet van hen, 

laat dan zeker weten dat hun account gehackt is. Bij 

sommige sociale netwerken kan je berichten als 

'vals' markeren.

• Bij organisaties of bedrijven ga je naar hun site en 

controleer je of die 'dringende' actie bestaat. Vind je 

niets terug, dan kan je ook even bellen.



2. Maak
back-ups !



Back-up op een externe harde schijf of bij een online dienst?
Er zijn 2 manieren om regelmatig een kopie van je gegevens te maken, die elk hun voor- en nadelen 

hebben:

Op een externe harde schijf
Bewaar je harde schijf op een veilige plek en koppel die altijd los van je toestel of netwerk. Bij een 

besmetting met een virus dat je gegevens gijzelt voor losgeld, vermijd je zo dat ook je reservekopie 

geblokkeerd wordt.

Voordeel
• Je houdt je gegevens in eigen beheer, dat garandeert je privacy.

Nadelen
• Je moet er regelmatig zelf aan denken om verbinding te maken met je harde schijf.

• Je reservekopie ligt fysiek vaak op dezelfde plaats, er is dus geen extra kopie meer bij brand of 

inbraak.



Bij een online dienst of ‘in de cloud'
Er bestaan online diensten die een back-up van je gegevens bijhouden voor jou. Een aantal voorbeelden 

van zulke 'cloud'-diensten zijn Google Drive, Microsoft OneCloud, Dropbox …

Voordelen
• Je kan je overal en op elk toestel aanmelden, kortom je hebt altijd je gegevens bij de hand.

• Je kan regelmatig een kopie automatisch laten maken zonder dat je er aan moet denken.

Nadelen
• De gratis opslagcapaciteit is vaak beperkt. Bereken vooraf de totale kostprijs als je grote 

hoeveelheden wilt bewaren.

• Je houdt je gegevens niet in eigen beheer, kijk goed na hoe zit het met je privacy en wat je 

doet mocht de online dienst niet meer bestaan of zelf gehackt wordt.

• Als je veel gegevens kopieert, houd dan ook rekening met de kost voor het dataverbruik via je 

internetverbinding



3. Gebruik
sterke
wachtwoorden



Is that

you ?

Gebruik verificatie in twee stappen



Gebruik een wachtwoordkluis

Gebruik een wachtwoordkluis, 

zoals Lastpass , LogMeOnce, Myki, 1Password,

Dashlane, enz. 

Deze kluis houdt al je accounts en hun 

bijhorende wachtwoorden veilig bij.

De wachtwoordkluis zelf beveilig je met een 

sterk wachtwoord. Op die manier hoef je nog 

maar 1 wachtwoord te onthouden. Ook dit is 

eenvoudig en veilig.

https://www.lastpass.com/
https://www.logmeonce.com/
https://myki.co/
https://1password.com/
https://www.dashlane.com/


Combineer hoofdletters, kleine 

letters, cijfers en symbolen
Cijfers, hoofdletters en symbolen maken je 

wachtwoord moeilijker te kraken. Met cijfers, 

hoofdletters en symbolen zijn er veel meer 

combinaties mogelijk. Je kan ze overal in je 

wachtwoord of -zin gebruiken.

Gebruik een lang wachtwoord
Gebruik een wachtwoord met minstens 13 karakters. 

Het is gemakkelijker om een wachtzin te onthouden, 

maar kies dan wel een zin die alleen voor jou 

betekenis heeft en die niet alleen bestaande woorden 

bevat. Ook deze zijn namelijk gemakkelijk te kraken.



Niet doen!

Gebruik geen voorspelbaar 

wachtwoord

Gebruik niet hetzelfde wachtwoord

voor elke account

Deel geen wachtwoorden

Bewaar wachtwoorden niet zichtbaar

Gebruik hetzelfde wachtwoord geen 

jaren na elkaar

Gebruik geen ‘geheime vragen’





Geef cybercriminelen niet de kans om toegang te krijgen tot je toestel of je gegevens door regelmatig 

beveiligingsupdates te laten gebeuren, zowel voor je besturingssysteem als voor je programma’s en je 

apps. Leuke bonus: die updates bevatten vaak ook nieuwe functionaliteiten.

Over automatische updates
Bij de meeste programma’s kan je instellen dat ze automatisch updaten zodat je altijd werkt met de laatste 

versies en dus ook met de beste beveiliging tegen veiligheidslekken. Hetzelfde geldt voor je 

internetbrowser, zoals Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari.

Je besturingssysteem updaten

Je programma’s en je apps updaten



5. Scan je computer op virussen



Een virusscanner zorgt ervoor dat je computer niet vatbaar is voor virussen. Het is het belangrijkste stukje 

software om je computer en je gegevens te beschermen. En ook al biedt geen enkele virusscanner 100% 

bescherming, toch blijft het cruciaal om er eentje te installeren.

Welke virusscanner kies je?
• Tegen welke gevaren wil je je computer beschermen?

Elke virusscanner beschermt je tegen de courante virussen, ‘wormen’ en andere vormen van 

kwaadaardige cyberbesmettingen, maar je kan vaak ook kiezen voor extra functies.

• Maak een vergelijking tussen gratis en betalende virusscanners

Laat je in geen geval misleiden door de prijs van een virusscanner. Duurder is niet noodzakelijker 

efficiënter. Ook gratis virusscanners doen hun werk meestal goed.

Een nieuwe dag, een nieuw virus ...
Jammer genoeg worden elke dag nieuwe virussen ontwikkeld. Daarom is het noodzakelijk dat je altijd de 

meest recente updates van je virusscanner installeert. Bij de meeste virusscanners kan je kiezen om die 

updates automatisch te laten installeren, en om regelmatig een scan te laten uitvoeren.



1. Leer valse berichten herkennen

2.Maak back-ups! 

3.Gebruik sterke wachtwoorden

4.Doe regelmatig updates

5.Scan je computer



Oefeningen







Wat is er verdacht aan deze mail?

1. De communicatie is onverwacht.

2. Er staat een foto in de mail.

3. Het domein van het e-mailadres  

(@xyz542.be)   is vreemd.

4. Je wordt gevraagd om iets te downloaden.

5. Er staat een trackingnummer in de mail.

6. Het tijdstip van de mail.



1. De communicatie is 

onverwacht.

Tip 1: 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 mails die je verleiden 

om op links te klikken.

2. Er staat een foto in de mail.

Tip 2: Foto’s in mails zijn op zich 

niet verdacht. Kijk wel eens naar 

de kwaliteit van het beeld en de 

logo’s die gebruikt worden: 

phishingmails tonen soms niet 

het meest recente logo of 

bevatten onscherpe beelden

3. Het domein van het e-mailadres 

(@xyz542.be) is vreemd.

Tip 3: Een professionele afzender zal 

steeds een officieel bedrijfsdomein 

gebruiken om e-mails te versturen, bv. 

@bpost.be. Controleer de afzender als 

je niet zeker bent van de authenticiteit 

van de mail

4. Je wordt gevraagd om iets te 

downloaden.

Tip 4: Onverwachte bijlagen in een 

mail van een professionele partij zijn 

steeds verdacht. De bijlage kan een 

programma of zip-file zijn die, eens 

geopend, schade kan toebrengen aan 

je computer of je bestanden.

5. Er staat een 

trackingnummer in de mail.

Tip 5: Dat een leverancier een 

trackingnummer meestuurt, 

is normaal. Maar klikken op 

een link in een mail houdt 

een risico in. Je kan het best 

zelf naar de officiële site van 

de leverancier surfen om daar 

het trackingnummer in te 

geven. Zo ben je zeker dat je 

niet op een frauduleuze link 

klikt.















Thanks!
vragen?




