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Cybercrime
Phishing, hacking, ransomware, cybercrime is aan de orde van de dag. 
98% van alle ondernemers krijgt jaarlijks te maken met een vorm van 
internetcriminaliteit. In deze presentatie laten wij u weten hoe u uw 

bedrijf kunt beschermen tegen cybercrime.

Cybercriminaliteit kost Nederlandse organisaties tien miljard euro per 
jaar. De economische schade door cybercrime is het grootst in de 

publieke sector. Aanvallen op de ict-systemen van overheden leiden 
jaarlijks tot 2,4 miljard euro aan waardeverlies. 



• Nostalgie



Cyberdreigingen
Cyberdreigingen zijn niet meer weg te denken!

• Alles waar ICT in zit, valt in beginsel te hacken. ICT is inherent 
onveilig. Computerprogramma’s bestaan uit vele, soms miljoenen 
regels code, waar onvermijdelijk fouten en onvolkomenheden in 
sluipen. 

• Deze kwetsbaarheden – die niet alleen voorkomen in software, maar 
ook in hardware – komen vaak pas aan het licht als hiervan door 
kwaadwillende partijen misbruik is gemaakt.





Het Internet of Things & DDoS
Een vrij recente ontwikkeling die de impact van diverse cyberdreigingen danig kan veranderen, is de opkomst 
van het Internet of Things. 

Steeds meer apparatuur, waaronder huishoudelijke apparaten, wearables, televisies, zelfrijdende auto’s en ook 
medische apparatuur, wordt met het internet verbonden. 

De beveiliging van deze smart devices is vaak niet op orde. Bijvoorbeeld omdat er met standaard 
wachtwoorden wordt gewerkt, de software niet eenvoudig kan worden geüpdatet of de leverancier na een 
bepaalde tijd stopt met het onderhouden ervan. 

Met de enorme groei die het aantal smart devices doormaakt, wordt het aanvalsvlak voor cybercriminelen 
met de dag groter. Dat geldt niet alleen voor netwerken van individuele gebruikers thuis, maar ook voor die 
van bedrijven en overheidsinstanties. 

Eén zwakke schakel in een netwerk, in de vorm van een onvoldoende beveiligd apparaat, kan hackers al 
toegang verlenen tot dat netwerk, inclusief andere daarop aangesloten apparaten. En dat kan leiden tot het 
stelen, misbruiken of manipuleren van persoonlijke gegevens of andere belangrijke informatie.



Het Internet of Things & DDoS
Gehackte apparaten kunnen ook worden ingezet als onderdeel van een groot aanvallend netwerk 
waarmee DDoS-aanvallen kunnen worden uitgevoerd. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen 
gesignaleerd die gebruikmaken van honderdduizenden of zelfs miljoenen aan het internet 
gekoppelde apparaten. 

DDoS-aanvallen nemen daardoor enorm in kracht toe. En als zo’n aanval maar zwaar genoeg is, zal 
uiteindelijk elk ICT-systeem dat met het internet is verbonden, platgaan.

U kunt te maken krijgen met drie DDoS-aanvallen.

DDoS-aanvallen kunnen, evenals ransomware, ook voor andere doelen worden ingezet, zoals 
afpersing. 

De aanvaller voert dan een kleine DDoS-aanval uit en laat aan de getroffen organisatie weten dat 
een grotere aanval uitblijft als de organisatie betaalt. Managed service providers geven aan dat ze 
wekelijks te maken hebben met dergelijke pogingen tot afpersing. 



• Internet, een enorm bereik



• Maar men weet u en uw bedrijf ook te bereiken



• Cybercrime is winstgevender dan de drugs industrie



• Digitale beveiliging versus fysieke beveiliging



• Digitale sporen

• Realiseert u zich hoeveel data

u achterlaat

• Kwaadwillenden zoeken eerst

naar dit soort sporen



Wees voorzichtig met draagbare apparaten
• Het is voor uw medewerkers prettig dat ze met draagbare apparaten 

thuis en onderweg kunnen werken. Maar deze nieuwe manier van 
werken betekent ook dat belangrijke en vertrouwelijke gegevens 
eenvoudig kunnen worden gestolen of verloren kunnen gaan. Een 
laptop wordt al snel achtergelaten in een trein, een iPad kan gestolen 
worden in een restaurant en een USB-stick verlies je zo. Bovendien 
zijn de apparaten zelf het doelwit van een groeiend aantal virussen. 

• Zorg dat uw medewerkers zich goed bewust zijn van deze risico’s.



Breng risico’s in kaart
• Verder is het verstandig om in kaart te (laten) brengen wat de 

gevolgen van een hack voor de continuïteit van uw onderneming 
kunnen zijn. 

• Weet u bijvoorbeeld wat er gebeurt als uw computersysteem of 
website niet meer functioneert? Heeft dit direct of indirect gevolgen 
voor uw omzet? Of wat de gevolgen van een verloren of gestolen 
laptop zijn? Misschien beschikt u wel over vertrouwelijke data zoals 
patenten, bedrijfsgeheimen of privacygevoelige informatie van uw 
relaties. Met een assessment van een deskundig bureau als 247ict 
krijgt u direct inzicht en advies over uw belangrijkste risico’s





Hoe voorkomt u gegevensdiefstal?
• Tegenwoordig krijgt 98% van de ondernemers te maken met een 

vorm van internetcriminaliteit (cybercrime). 24% van alle bedrijven 
ervaren schadelijke gevolgen, zoals verlies van data. Een gerichte 
hack (computerinbraak) kan grote schade tot gevolg hebben. Denk 
maar het in verkeerde handen vallen van klantinformatie of 
personeelsgegevens, schade aan uw netwerk of derving van online 
inkomsten en reputatieschade. 

• En wist u dat u aansprakelijk kunt worden gesteld als u gegevens van 
derden verliest - ongeacht de oorzaak?



Welke financiële risico’s loopt u?
Als uw computer(systeem) gehackt wordt, kan dat grote financiële schade tot gevolg hebben. Denk aan de kosten voor:

• forensisch onderzoek: dit onderzoek moet de oorzaak van het gegevensverlies aantonen. Als dat uw 
nalatigheid blijkt te zijn, kunt u daar aansprakelijk voor worden gesteld.

• pr en communicatie: om uw klanten en toezichthouders te informeren over de cyberinbraak en zo de 
schade aan uw reputatie te minimaliseren. Soms is het nodig om hiervoor gespecialiseerde pr-adviseurs in te 
schakelen.

• herstel ICT-schade: een hacker kan ernstige schade veroorzaken aan uw website(s), programma's of 
elektronische gegevens. Ook kan hij gegevens of een programma stelen.

• verweer tegen gegevensverlies: inbreuk in data op uw computer(systeem) kan leiden tot 
aansprakelijkstelling door derden.

• wettelijke sancties: als blijkt dat u zelf nalatig bent geweest in de beveiliging van de gegevens van derden, 
kan dat leiden tot forse boetes.

• losgeld bij afpersing: cybercriminelen gebruiken ransomware om een computer (of gegevens die erop staan) 
te blokkeren. Vervolgens vragen ze van de gebruiker geld om de computer of gegevens weer toegankelijk te 
maken.

• gederfde inkomsten: schade aan uw computer(systeem) of gegevensverlies kan ertoe leiden dat uw bedrijf 
(tijdelijk) geen inkomsten kan genereren; al dan niet uit online activiteiten.



Welke maatregelen kunt u nemen?
Cybercriminelen bedenken steeds slimmere methodes om u via 
internet uw *geld of gegevens te ontfutselen. Wat kunt u zelf doen 
om dat te voorkomen?
• Zorg dat uw computer(systeem) goed beveiligd is

• Zorg dat uw besturingssysteem, software, antivirusprogramma en firewall up-to-date zijn. Bij een verouderde versie kunnen 
hackers virusscanners omzeilen en toegang krijgen tot uw computer.

• Verander regelmatig uw wachtwoord, daarmee maakt u het cybercriminelen moeilijker om online in te breken.

• Wees voorzichtig met draagbare apparaten

• Het is voor uw medewerkers prettig dat ze met draagbare apparaten thuis en onderweg kunnen werken. Maar deze nieuwe 
manier van werken betekent ook dat belangrijke en vertrouwelijke gegevens eenvoudig kunnen worden gestolen of verloren 
kunnen gaan. Een laptop wordt al snel achtergelaten in een trein, een iPad kan gestolen worden in een restaurant en een USB-stick 
verlies je zo. Bovendien zijn de apparaten zelf het doelwit van een groeiend aantal virussen. Zorg dat uw medewerkers zich goed 
bewust zijn van deze risico’s.

• Maak regelmatig back-ups van belangrijke bestanden

• Door regelmatig een back-up van belangrijke bestanden op uw computer te maken, voorkomt u dat alles definitief kwijt is als een 
cybercrimineel zijn slag slaat.





6 tips om te voldoen aan de Meldplicht datalekken
• Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht datalekken van kracht. De 

wet is een aanscherping van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die 
alle Nederlandse bedrijven verplicht persoonsgegevens te beschermen. Met de 
6 tips in dit artikel kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf technisch en 
beleidsmatig is voorbereid op naleving van deze wet. Op zowel de meldplicht 
als de bijbehorende aantoningsplicht.

• Voor wie geldt de meldplicht?

• De Wbp en dus ook de meldplicht geldt voor alle bedrijven die persoonsgegevens 
bezitten of verwerken: van zowel klanten als medewerkers. Valt uw bedrijf 
daaronder? Met deze 6 tips, zorgt u dat u de wet kunt naleven.



Tip 1: Voer een duidelijk 
wachtwoordbeleid
• Helaas komt het nog te vaak voor dat een datalek

wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Met een 
goed wachtwoordbeleid kunt u dit voorkomen. Als u 
daarnaast gebruikmaakt van encryptie (versleuteling) 
en twee-factor-authenticatie (een extra 
verificatiemethode: naast het wachtwoord is een 
token nodig om toegang te krijgen tot de gegevens), 
kunt u ervan uitgaan dat een datalek nauwelijks impact 
zal hebben op uw bedrijfscontinuïteit.



Tip 2: Versleutel 
privacygevoelige 
bedrijfsgegevens
• Zorg dat privacygevoelige bedrijfsgegevens op 

alle computers, laptops, tablets en 
smartphones die worden gebruikt voor het 
verwerken van die informatie actief worden 
versleuteld. Vergeet daarbij de verwisselbare 
media niet, zoals USB-sticks, cd’s, dvd’s en 
externe opslagdisks.



Tip 3: Voer een aantoonbaar beveiligingsbeleid
• Als u volgens de meldplicht een datalek meldt, moet u ook kunnen 

aantonen dat u de informatie op het apparaat in kwestie hebt 
versleuteld. U zult gevraagd worden de logging (registratie van 
activiteiten) te overleggen. Om aan de meld- een aantoningsplicht te 
kunnen voldoen heeft u encryptiesoftware nodig, waarmee u het 
beveiligingsbeleid op meerdere apparaten tegelijk kunt beheren. 
Daarnaast adviseren wij u, waar mogelijk, gebruik te maken van twee-
factor-authenticatie voor de toegangsbeveiliging van uw gevoelige 
bedrijfsgegevens.



Tip 4: Versleutel ook data in de cloud
• Maakt u gebruik van clouddiensten voor het verwerken of opslaan van 

persoonsgegevens (Office 365, Google apps of Dropbox, maar ook online 
administratie- en boekhoudpakketten)? Wees u er dan van bewust dat u 
daarmee de beveiliging van uw data uit handen geeft aan de 
cloudprovider. Dat ontslaat u echter niet van uw verplichting om die 
gegevens te beschermen! Zorg er daarom voor dat de data versleuteld 
wordt geüpload naar de cloud, zodat deze veilig opgeslagen staat, ook 
buiten uw bedrijfsnetwerk.

• Let op: vanwege de nietigverklaring van het Safe Harbour-verdrag door het 
Europese Hof moet u er rekening mee houden dat Amerikaanse bedrijven 
geen garantie bieden voor een veilige verwerking van Europese 
persoonsgegevens. 



Tip 5: Versleutel e-mail
• Ook persoonsgegevens die worden gedeeld met 

derden, bijvoorbeeld per e-mail, moeten altijd 
versleuteld worden uitgewisseld. 

• Dat kan met speciale apps of een 

Outlook-plug-in.



Tip 6: Meld een datalek binnen 
twee werkdagen
• U bent verplicht het incident binnen twee 

werkdagen te melden. Als u aan alle 
bovenstaande eisen voldoet, kunt u dat 
met een gerust hart doen: alle rapportage 
en vastlegging (logging) van digitale 
systemen is in uw bedrijf goed op orde.





Hoe voorkomt u online diefstal? 
• Tegenwoordig krijgt 98% van de ondernemers weleens te maken met 

een vorm van internetcriminaliteit (cybercrime). Cybercriminelen 
worden steeds vindingrijker om via internet uw geld te stelen. U kunt 
zich daar deels tegen beschermen, bijvoorbeeld door het up-to-date 
houden van uw virusscanner en firewall, maar dat is zeker niet 
voldoende. Weet u welke risico’s u loopt?



Wat is online diefstal?
• Hoe proberen cybercriminelen uw geld te stelen? 

In de meeste gevallen doen ze dat door van een 
afstand malafide software (malware) te installeren 
op uw computer. Daarnaast proberen ze via e-mail 
of telefoon achter uw inlogcodes voor 
internetbankieren te komen.



Malafide software op uw computer
• Krijgt u het verzoek om vaak achter elkaar in te loggen in uw 

internetbankieren-account? 

• Of is internetbankieren veel trager dan anders? 

• Dan kan het zijn dat er malware op uw computer staat. Malware, 
kort voor malafide software, veroorzaakt 90% van de online 
fraudegevallen bij ondernemers.



Wat is malware?
• Malware is de verzamelnaam voor schadelijke software zoals 

virussen, wormen, Trojaanse paarden, ransomware*, keyloggers, 
spyware, adware en bots. Malware kan vrij snel een eenvoudig - en 
zonder dat u het merkt - op uw computer komen. U wordt 
bijvoorbeeld via een e-mail verleidt op een link te klikken naar een 
actie of een leuk filmpje, maar in werkelijkheid leidt de link naar een 
installatieprogrammaatje van kwaadaardige software.

• *Cybercriminelen gebruiken ransomware om een computer (of 
gegevens die erop staan) te blokkeren. Vervolgens vragen ze van de 
gebruiker geld om de computer weer te 'bevrijden'.



Hoe herkent u een 
malware-besmetting?
• Anti-malwaretools zijn een absolute voorwaarde voor veilig computergebruik. Als 

het goed is, beschermt uw antivirusprogramma uw systeem tegen malware. Toch 
kan het gebeuren dat uw bedrijfsnetwerk besmet raakt, bijvoorbeeld als uw 
beveiligingssoftware niet up-to-date is. Symptomen die daarop wijzen zijn:



• onverklaarbare waarschuwingsmeldingen van firewall- of antivirusprogramma’s;

• onverklaarbare aanpassingen aan bestanden of mapjes of van de toegangsrechten;

• storende pop-ups;

• nieuwe iconen op het bureaublad, die u daar niet zelf geplaatst heeft;

• automatisch uitschakeling van uw firewall of virusscanner;

• programma’s die normaal niet worden gebruikt, worden spontaan opgestart;

• trage systeemreacties en onverklaarbare crashes;

• uw startpagina is gewijzigd naar een vreemde pagina, die u niet zelf ingesteld heeft;

• als u een foute URL intoetst, komt u telkens op dezelfde, vaak commerciële, website terecht;

• een nieuwe werkbalk in uw browser waar u niet om gevraagd heeft, en die zich moeilijk laat verwijderen;

• activiteiten op het netwerk buiten de normale werktijden;

• wijzigingen in DNS- (server), netwerkrouter- of firewallconfiguraties.

• Als u het vermoeden van een infectie heeft, laat u dan eerst overtuigen door betrouwbare detectietools. Die 
vindt u op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.



Phishing: naar uw codes vissen via e-mail of 
telefoon
• Phishing veroorzaakt 10% van de online diefstalgevallen bij ondernemers. 

De cybercriminelen hebben uw wachtwoord en controlecode voor 
internetbankieren nodig om geld van u te stelen. Die proberen ze u te 
ontfutselen door zich in een e-mail, een sms of aan de telefoon voor te 
doen als iemand anders, zoals een medewerker van uw bank. 
Veelgebruikte smoezen zijn een 'belangrijke veiligheidsupdate' of 
‘blokkering vanwege vermoedelijke fraude’. 

• De meeste phishing-pogingen via e-mail en sms zijn makkelijk te 
herkennen door het gebrekkige taalgebruik of het afzendadres, maar in 
sommige gevallen zijn de verzoeken niet van echt te onderscheiden, 
inclusief contactgegevens en logo van uw bank! Bedenk dat uw bank u 
nooit om deze codes zal vragen.

• Heeft u een phishing-e-mail ontvangen? Waarschuw dan de organisatie uit 
wiens naam u de phishing-e-mail ontvangt en doe aangifte bij de politie 
als u daadwerkelijk schade ondervindt.



Geld terughalen?
• Lukt het de criminelen om geld te stelen van uw rekening? Uw bank 

zal dan altijd proberen uw geld terug te halen. Let op: zij kunnen 
alleen actie ondernemen als u aangifte doet bij de politie. 
Cybercriminelen sluizen echter uw geld vaak door naar rekeningen in 
landen waar de banken geen inzage geven in klantgegevens of ze 
nemen het direct contant op; in beide gevallen is terughalen niet 
meer mogelijk.



Hoe voorkomt u diefstal via internet?
• Cybercriminelen bedenken steeds slimmere methodes om via internet van 

u geld of gegevens te ontfutselen. Wat kunt u zelf doen om dat te 
voorkomen?

Zorg dat uw computer(systeem) goed beveiligd is.

• Zorg dat uw besturingssysteem, software, antivirusprogramma en firewall 
up-to-date zijn. Bij een verouderde versie kunnen fraudeurs virusscanners 
omzeilen en toegang krijgen tot uw computer.

Verander regelmatig uw wachtwoord.

• Daarmee maakt u het cybercriminelen moeilijker om online in te breken.



Typ zelf het adres van uw bank in.
• Als u gaat internetbankieren, typ dan zelf het adres in uw browser in en klik 

niet op een link. Zo weet u altijd zeker dat u naar de juiste site gaat. Als het 
goed is begint dat adres met https: de 's' staat voor 'secure'.

Controleer iedere betaling voor verzending.
• Controleer altijd het bedrag en het rekeningnummer van de begunstigde 

voordat u een betaling verzendt. Controleer ook regelmatig uw 
afschrijvingen: zijn alle betalingen door iemand binnen uw bedrijf 
geautoriseerd?

• Meer informatie over hoe u het risico op diefstal door cybercriminelen kunt 
verkleinen vindt u op: www.stopcybercrime.nu. Volg het laatste nieuws 
over internetfraude op www.waarschuwingsdienst.nl

http://www.risicosinbeeld.nl/risicos/cybercrime/www.stopcybercrime.nu
http://www.risicosinbeeld.nl/risicos/cybercrime/www.waarschuwingsdienst.nl




6 tips om het risico op phishing te 
verkleinen 
• Iedereen die een internetverbinding heeft, loopt het risico om door 

phishing gehackt te worden. Via een valse e-mail verzoeken 
cybercriminelen inloggegevens, creditcardgegevens of andere 
informatie door te geven. Zij kunnen vervolgens hun slag slaan door 
uw account te hacken of een virus naar binnen te sturen. In dit 
artikel leest u een aantal nuttige tips waarmee u dit phishing-risico 
binnen uw bedrijf zoveel mogelijk kunt beperken.



Waarom is phishing zo succesvol?
• Het aantal phishing-pogingen groeit gestaag. Waarom? Omdat het zo 

succesvol is. Ga maar na: van de afzenders van de tientallen mailtjes 
die u en uw werknemers op een dag krijgen, hoeft er maar één 
criminele bedoelingen te hebben. Bovendien zijn valse e-mails 
(phishing-mails) nauwelijks nog van echt te onderscheiden. De 
internetdieven gebruiken bekende instanties als banken en De 
Belastingdienst om bij uw in te breken. Bedenk daarbij dat iedere 
sector een doelwit kan zijn.



Tip 1: Neem technische maatregelen
• De belangrijkste anti-inbraakmaatregel is: zorg dat er geen criminelen 

binnen kunnen komen. U heeft toch ook sloten op de deuren van uw 
bedrijf? 

• Zorg dat uw IT-systeem minstens zo goed beveiligd is tegen inbraak. 
Naast een goede virusscanner en firewall kunt u detectie op afstand 
overwegen: dat is een soort digitale alarmcentrale die op afstand kan 
waarnemen wanneer er in uw systeem onregelmatigheden 
plaatsvinden en wanneer er daadwerkelijk wordt ingebroken.



Tip 2: Zorg voor bewustwording
• Een phishing-poging kan alleen slagen, wanneer iemand op een foute 

link klikt. Hieronder kunt u lezen hoe u kunt achterhalen of een mail 
van een betrouwbare afzender komt of niet. In grotere organisaties is 
het verstandig een contactpersoon aan te wijzen, die bij twijfel kan 
vertellen of een mail al dan niet vals is.



Tip 3: Controleer de afzender
• U ziet niet altijd direct voor welke organisatie een afzender werkt. Hij 

of zij kan een zogenaamde ‘friendly name’ hebben ingesteld, zodat u 
niet: gerrit.deraven@ikwiluwgeld.nl ziet, maar bijvoorbeeld: Bert 
Bonafide | ABN AMRO. Als u met uw cursor op de afzender gaat staan 
(of met uw rechtermuisknop klikt), ziet u de volledige naam. Deze 
naam vertelt u ook direct of de domeinnaam van waaruit de afzender 
zijn mailt stuurt betrouwbaar is. Maar let op: criminelen gebruiken 
steeds vaker domeinnamen die veel lijken op de echte website: 
www.abmamro.nl bijvoorbeeld.



Tip 4: Controleer links voor u erop klikt
• Als u in een mail een verzoek krijgt om op een link te klikken, is het 

belangrijk om extra waakzaam te zijn. Wie vraagt dat en waarom? U 
doet er verstandig aan eerst bij de bron te controleren of het klopt. 
Als u een uitnodiging krijgt om een nieuwsbericht van nu.nl te lezen, 
kunt u dat beter direct bij de bron doen (dus op de website van nu.nl) 
dan via een link in de mail. 

• Hetzelfde geldt voor filmpjes, aanbiedingen en contactverzoeken.



Tip 5: Wees alert op gerichte aanvallen
• Phishing-pogingen zijn er in vele soorten en maten: crimeware-

aanvallen zijn vaak op een grote groep gericht. De criminelen schieten 
dan als het ware met hagel, wetend dat ze altijd wel iemand raken. 
Maar steeds vaker worden gerichte aanvallen uitgevoerd op één 
bepaald persoon. Zoals in dit filmpje, waarin een (fictieve) CEO verleid 
wordt om de deur open te zetten voor criminelen:



Tip 6: Creëer een veilige meld-omgeving
• En ALS dan toch iemand per ongeluk op een foute link heeft geklikt, wilt u 

dat zo snel mogelijk weten. Hoe langer het duurt voordat u het lek kunt 
dichten, hoe groter de schade. U merkt zelf pas dat er op een foute link is 
geklikt, wanneer er geld verdwijnt van de bedrijfsrekening of als u een 
verzoek om losgeld krijgt. Pas als u dat betaalt, krijgt u weer toegang tot 
uw informatie (daarom heet deze vorm van cybercrime ‘ransomware’). 

• Zorg er daarom voor dat uw werknemers kunnen laten weten dat ze dat 
gedaan hebben, zonder dat ze zich daarvoor hoeven te schamen of 
hierdoor arbeidsrechtelijk nadelige gevolgen ondervinden. Benadruk dat 
dit de beste kan overkomen en dat niet melden tot veel grotere schade kan 
leiden. Overigens is ook voor dit probleem de aanstelling van een 
contactpersoon een goede oplossing.





Hoe voorkomt u voorschot- en identiteitsfraude? 
• 98% van de ondernemers krijgt vroeg of laat te maken met een 

vorm van internetcriminaliteit (cybercrime). Hoe meer 
cybercriminelen over u te weten komen, hoe beter ze u kunnen 
oplichten. Waar moet u op letten?



Wat is voorschotfraude (419-fraude)?
• Bij voorschotfraude wordt u benaderd via e-mail of sms. Deze vorm van fraude wordt 

ook wel ‘419-fraude’ genoemd. 419 refereert aan het artikel in het Nigeriaanse wetboek 
van strafrecht over fraude. De afzender vraagt meestal om hulp. Als tegenprestatie wordt 
een onwaarschijnlijk hoge vergoeding beloofd, zoals een deel van de winst. In andere 
gevallen wordt u een erfenis of een grote geldprijs in het vooruitzicht gesteld. Als u 
hierop ingaat, wordt u gevraagd om:

• een financieel voorschot te verlenen;

• persoonlijke informatie te verstrekken (zoals naam, adres, werkgever en bankgegevens);

• naar het land van de afzender te reizen, zogenaamd voor overleg en ondersteuning.

• Ga niet op dergelijke verzoeken in en geef nooit uw persoonlijke gegevens af. De 
oplichters kunnen deze gebruiken om bijvoorbeeld uw bankrekening te plunderen.



Wat is identiteitsfraude?
• Bij identiteitsfraude maakt iemand misbruik van de persoonsgegevens 

van een ander, met de bedoeling hiermee verboden handelingen te 
verrichten. Is er door identiteitsfraude een strafbaar feit gepleegd? 
Doe dan eerst aangifte bij de politie. Als er bijvoorbeeld iemand uw 
persoonsgegevens heeft gebruikt om zonder te betalen spullen te 
bestellen, kunt u aangifte doen van valsheid in geschrifte. Als er geen 
strafbaar feit is gepleegd, heeft het geen zin om aangifte te doen. U 
kunt wel online een melding doen bij het Centraal Meldpunt 
Identiteitsfraude- en fouten (CMI).



Hoe weet u of uw identiteit wordt misbruikt? Dit zijn 
signalen waar u op kunt letten:
• U ontvangt rekeningen of ontvangstbevestigingen op uw naam voor goederen of 

diensten die u niet heeft besteld.

• U ontvangt brieven van advocaten of incassobureaus en gerechtsdeurwaarders over 
schulden waar u niets van weet.

• U ziet uitgaven op uw bankafschriften of creditcardoverzichten die u niet herkent.

• Uw gebruikelijke rekeningen en overzichten worden niet meer bezorgd.

• U staat bij uw gemeente ingeschreven onder een ander adres dan uw woonadres zonder 
dat u een wijziging heeft doorgegeven.

• U kunt geen lening krijgen vanwege een onbekende BKR-registratie.

• U ziet een of meer onbekende werkgevers op uw pensioen- of belastingoverzichten.



Maatregelen om identiteitsfraude te voorkomen
Cybercriminelen bedenken steeds slimmere methodes om u via internet van uw 
geld, gegevens of zelfs identiteit te ontfutselen. U kunt zelf maatregelen nemen om 
voorschots- of identiteitsfraude te voorkomen:
• Zorg dat uw computer(systeem) goed beveiligd is.

• Zorg dat uw besturingssysteem, software, antivirusprogramma en firewall up-to-date zijn. Bij een 
verouderde versie kunnen hackers virusscanners omzeilen en toegang krijgen tot uw computer.

• Verander regelmatig uw wachtwoord. Daarmee maakt u het cybercriminelen moeilijker om online in te 
breken.

• Wees voorzichtig met wie u uw persoonlijke gegevens mailt. Plaats bijvoorbeeld alleen uw contactgegevens 
onderaan een mail naar een bekende zakenrelatie.

• Wees voorzichtig met waar u online uw gegevens invoert. Controleer altijd de betrouwbaarheid van de 
website en het webadres voordat u online artikelen koopt of uw interesse in een dienst of product toont.

• Meer informatie over hoe u het risico op voorschot- en identiteitsfraude kunt verkleinen vindt u op 
www.stopcybercrime.nu, Het laatste nieuws over internetfraude kunt u volgen op 
https://www.waarschuwingsdienst.nl/

http://www.risicosinbeeld.nl/risicos/cybercrime/www.stopcybercrime.nu
https://www.waarschuwingsdienst.nl/




Hoe voorkomt u webshopfraude? 
• Als u uw producten of diensten online verkoopt, brengt dat een groot 

aantal frauderisico’s met zich mee. Intern kunnen uw medewerkers 
eenvoudig bestellingen of prijzen aanpassen. Ook de logistieke of 
afhandelende partij kan frauderen door valsheid in geschrifte. 

• Van buitenaf kunnen hackers met een valse identiteit bestellingen 
plaatsen of de gegevens van uw klanten buitmaken. 

• Hoe kunt u dan nog uw reputatie van een veilige webshop 
hooghouden?



Wat is webwinkelfraude?
• Als u als consument een product of dienst via internet koopt, kan het 

gebeuren dat u betaalt, maar nooit iets ontvangt. 

• Maar niet alleen consumenten kunnen het slachtoffer worden van 
webwinkelfraude. Als eigenaar van een webwinkel kunt u ook op 
verschillende manieren opgelicht worden. 

• Uit onderzoek blijkt dat webwinkelfraude wordt gepleegd door drie 
groepen fraudeurs: 



1) Frauduleuze medewerkers. 
Deze kunnen:

• prijzen aanpassen op de website;

• de inhoud van het winkelmandje aanpassen;

• valse transacties organiseren;

• betalingsgegevens (creditcardnummers, bankrekeningnummers) 
aanpassen;

• klantgegevens misbruiken (doorverkopen, lekken);

• tijdens het verzend- en retourproces retourgegevens, aantallen, 
orderstatus aanpassen.



2) Frauduleuze klanten. 
Deze kunnen:

• bestellen met een valse identiteit/via het account van een ander;

• beweren de bestelling niet te hebben ontvangen;

• niet betalen bij post-payment (acceptgiro) of een creditcard -/Paypal-
transactie terugdraaien;

• een valse claim indienen bij hun creditcardmaatschappij.

• Daarnaast komt het geregeld voor dat buren de afgeleverde 
producten niet afgeven aan de besteller.



3) Beroeps(cyber)criminelen.
deze kunnen:

• de koper omleiden naar een criminele website;

• de betaling omleiden naar een andere bankrekening;

• betaalgegevens (creditcardnummers) onderscheppen;

• klantgegevens hacken en illegaal verhandelen.



Wat kunt u doen om webshopfraude te 
voorkomen? 
• Wat kunt u zelf doen om financiële schade en imagoschade door 

webshopfraude te voorkomen?



Uw medewerkers voorlichten

• Om te beginnen kunt u uw medewerkers goed voorlichten over de 
effecten van fraude: niet alleen de risico’s die zij zelf lopen door 
fraude te plegen (van een berisping en/of beboeting tot ontslag of 
zelfs gevangenisstraf), maar ook de kans dat zij daarmee uw goede 
naam in gevaar brengen en daarmee het voortbestaan van het 
bedrijf.



De beveiliging van uw systemen optimaliseren

• Bovenal moet u er zelf alles aan doen om de veiligheid van de online 
winkelmogelijkheden van uw bedrijf te kunnen garanderen. Dat 
begint al bij de bouw en inrichting van de webshop. 

• Ook betalen moet op een veilige manier kunnen. 

• Zorg bovendien voor een versleutelde opslag van de klant- en 
inloggegevens. Vervolgens kunt u zorgen voor een veilige verzending. 
Maak goede afspraken met de logistieke partijen waar u mee 
samenwerkt en laat via Track & Trace verzenden.





Zes manieren om een back-up van gegevens te 
maken 
• Een back-up maken van gegevens. Iedereen weet dat het verstandig 

is om te doen, maar vaak wordt dit niet consequent gedaan. Het 
beste is om er een routine van te maken. Niet alleen voor het geval 
uw laptop wordt gestolen of uw harde schijf uitvalt, maar zeker voor 
het geval uw computer besmet raakt met ransomware, een 
hardnekkige vorm van malware.



Wat is ransomware?
• Ransomware versleutelt uw bestanden en dreigt deze te verwijderen 

als u niet binnen een bepaalde periode ‘losgeld’ (ransom) betaalt. 
Sowieso is het raadzaam om uw computer te beschermen door 
middel van de juiste beveiligingssoftware, maar als u uw gegevens 
heeft opgeslagen op een veilige back-uplocatie, hoeft u niet eens te 
overwegen om te onderhandelen over geld.



Maak meerdere back-ups

• Er zijn vele mogelijkheden om uw gegevens veilig te stellen via een 
back-up, ieder met zijn eigen voor- en nadelen. Hieronder vindt u een 
aantal opties. Daarbij geldt, dat het verstandig is om meer dan één 
back-up te hebben. Zeker om het risico op een financiële strop door 
ransomware te minimaliseren. Immers, als u een back-up maakt van 
uw computer naar een externe harde schijf en u laat daarna deze 
externe schijf aangesloten op de computer, dan probeert 
ransomware om ook deze back-up te versleutelen. 

Dit kunt u voorkomen door de externe schijf los te koppelen wanneer 
de back-up is voltooid.



1. USB-stick 

• Ze zijn klein, goedkoop handig en overal verkrijgbaar. Door de vorm eenvoudig om 
gegevens veilig op te slaan, maar ze zijn ook gemakkelijk te verliezen. Daarnaast worden 
er vraagtekens geplaatst bij hoe vaak USB-sticks kunnen worden overschreven. Daarom is 
het verstandig om deze back-up naast andere methoden te gebruiken.

Voordelen:

• Makkelijk mee te nemen

• Zeer goedkoop

• Kan gemakkelijk gegevens naar andere bronnen overdragen

Nadelen:

• Klein en dus gemakkelijk te verliezen

• Onzekerheid over lees- en schrijfcycli



2. Externe harde schijf

• Het is precies zoals het klinkt: een externe harde schijf bevindt zich buiten de 
computer. Dit betekent dat deze kan worden aangesloten op andere bronnen. Als 
u een externe harde schijf gebruikt als back-up, dan is het raadzaam om deze niet 
te gebruiken als harde schijf voor dagelijks gebruik. U doet er verstandig aan deze 
buiten kantoor op te bergen, met het oog op brand- en inbraakrisico’s.

Voordelen:

• Relatief goedkoop

• Veel opslagruimte voor grotere bestanden

Nadelen:

• Externe schijf staat open voor problemen die zich reeds voordoen op de 
computer (zoals een spanningspiek: een tijdelijke stijging van het voltage 
waardoor de schijf tijdelijk of geheel niet meer werkt of malware)



3. Time Machine

• Voor de Mac-gebruikers onder ons, is er de Time Machine. Deze maakt 
automatisch een back-up van de harde schijf. Apple verkoopt zijn eigen merk van 
Time Capsules, maar hiervoor kan elke harde schijf worden gebruikt. Met deze 
methode maakt u automatisch back-ups; per uur over de laatste 24 uur, dagelijks 
voor de laatste maand en daarna wekelijks totdat het apparaat vol is.

Voordelen:

• Automatisch

• Frequentie van de back-ups betekent dat uw data up-to-date blijft

• Back-up van de hele schijf, dus niet alleen de key files

Nadelen:

• Alleen voor Apple-gebruikers beschikbaar



4. Network Attached Storage

• Bedrijven zijn inmiddels redelijk gewend om een back-up van hun bestanden te maken 
op een extern netwerk. Nu ook steeds meer huishoudens meerdere computers hebben, 
zijn ook zij op zoek naar een manier om back-ups van diverse apparaten veilig te stellen. 
Door de dalende prijzen wordt het steeds aantrekkelijker om gebruik te maken van een 
Network Attached Storage (kortweg NAS): een draadloze opslag. Een NAS is feitelijk een 
harde schijf, voorzien van een netwerkaansluiting. Hierdoor zijn bestanden die op een 
NAS staan beschikbaar voor alle gebruikers in een thuisnetwerk.

Voordelen:

• Automatisch, dus geen risico dat u vergeet een back-up te maken

• Draadloze oplossing werkt ook voor telefoons en tablets

Nadelen:

• Kan kostbaar zijn

• De setup en het onderhoud zijn niet eenvoudig



5. Cloud Storage
• Terwijl Network Attached Storage (draadloze opslag) in principe uw eigen Cloud-server is, 

zijn er andere opties om in de Cloud op te slaan; gratis, betaald of gratis met betaalde 
extra’s. iCloud, Dropbox, Google Drive en Microsoft OneDrive zijn grote namen, maar er 
zijn er nog meer. Welke u kiest, is afhankelijk van uw wensen.

Voordelen:
• Kan worden geautomatiseerd

• Een bepaalde hoeveelheid ruimte is meestal kosteloos

• Geschikt voor meerdere besturingssystemen

Nadelen:
• Een internetverbinding is vereist

• U heeft geen invloed op de beveiliging van deze diensten

• Diensten zijn niet verplicht om de opslag voor altijd in de lucht te houden



6. Printen
• Dit klinkt misschien als een grappige oplossing, maar hoewel het niet technisch geavanceerd is, overleeft een hard copy van uw 

belangrijkste documenten een stroomuitval, is gemakkelijk op te slaan en altijd toegankelijk. Natuurlijk is het wel moeilijk om 
documenten op deze manier up-to-date te houden en het werkt niet voor video- of audiobestanden, maar voor die roman die al 
half af is, is het zeker het overwegen waard.

Voordelen:
• Wordt niet bedreigd door technische problemen

• Niet toegankelijk voor hackers

Nadelen:
• Niet voor alle bestandstypen mogelijk

• Lastig te beheren

• Minder praktisch voor langere documenten

• Belastend voor het milieu

• Voor welke oplossing u ook kiest, zorg ervoor dat u een back-up maakt van uw gegevens. Het liefst meer dan één. Meestal wordt 
er niet nagedacht over wat er kan gebeuren als waardevolle bestanden verloren gaan, totdat het te laat is. 
Maak die fout niet en gebruik bovenstaande tips om uw bestanden veilig te stellen.



Hoe herken ik een nepmail?
• Soms zie je direct dat een e-mail niet betrouwbaar is, soms is het een stuk 

lastiger te zien. Omdat je de afzender kent bijvoorbeeld. Criminelen 
worden ook steeds beter in het maken van e-mails zonder taal- en 
spellingsfouten. Daardoor zijn de e-mails nauwelijks nog van echt te 
onderscheiden. Toch moet u altijd kritisch zijn. Hoe herkent u nepmail? En 
wat moet u er vervolgens mee doen?

• Direct doen (of laten):

• Een nepmail of telefoontje herkennen

• Hierna wordt uitgelegd hoe u een nepmail (stap 1) en een neptelefoontje 
(stap 2) kunt herkennen.



• Stap 1: Een nepmail herkennen
• Afzender

Controleer het adres van de afzender. De naam van de afzender mag dan 
precies hetzelfde zijn als die van uw bank of webwinkel, maar vaak is het 
gebruikte e-mailadres vaag of een afgeleide versie van een echte 
bedrijfsnaam of de naam van een instantie. Is het adres vaag of onduidelijk? 
Dan heeft u waarschijnlijk met phishing te maken.



• Aanhef
Word u met hele algemene termen, zoals 'Geachte heer/mevrouw' of 
'Beste klant', aangesproken, let dan op. Bedrijven en instanties waar u 
klant bent, gebruiken meestal in ieder geval uw achternaam in een e-
mail of weten of u een man of een vrouw bent.



• Vragen naar persoonsgegevens
In veel nepmails staat het verzoek om uw persoonsgegevens 'te 
controleren', 'bij te werken' of 'aan te vullen'. U moet dan op een link 
klikken om dit te doen. 

Doe dit nooit zomaar. Uw bank, verzekeringsmaatschappij en 
overheidsinstanties vragen nooit op deze manier naar 
persoonsgegevens. Bel het bedrijf of de instantie liever eerst op om 
te controleren of ze de e-mail wel zelf hebben verstuurd. Gebruik 
hiervoor nooit de contactgegevens in de e-mail, maar zoek deze zelf 
op.



• Taalgebruik en vormgeving
De huidige generatie nepmails staan allang niet meer bol van de taal-
en spelfouten. Ook de gebruikte logo’s en foto’s worden steeds 
professioneler. Lees en bekijk de e-mail goed om te zien of u toch 
geen onregelmatigheden tegenkomt. U kunt ook een eerdere mail 
van een bedrijf of instantie ernaast leggen ter vergelijking.



• Links
Links in nepmails kunnen ervoor zorgen dat er schadelijke software 
op je computer wordt geïnstalleerd of dat u naar een valse website 
wordt geleid. Klik dus nooit zomaar op de links in e-een e-mail die u 
niet vertrouwt. Controleer het adres van de link door, zonder erop te 
klikken, de cursor van uw muis op de link te zetten en te kijken welk 
adres er verschijnt.



• Bijlage
Een bijlage in een nepmail kan ervoor zorgen dat er schadelijke 
software op je computer wordt geïnstalleerd. Open dus nooit zomaar 
een bijlage van een e-mail die u niet vertrouwt. Een zip-bestand is 
altijd verdacht aangezien bijvoorbeeld facturen en aanmaningen 
nooit op deze manier worden verstuurd. Verwacht u toch een 
bestand? Neem dan contact op met de afzender om te vragen wat en 
hoe ze iets precies verstuurd hebben. Gebruik ook hiervoor nooit de 
contactgegevens in de e-mail, maar zoek deze zelf op.



• Voorbeelden van phishingmail:



• Voorbeelden van phishingmail:



• Voorbeelden van phishingmail:



• Voorbeelden van phishingmail:



• Voorbeelden van phishingmail:



• Stap 2: Een neptelefoontje herkennen
• Doet iemand zich aan de telefoon voor als een medewerker van uw bank of 

een bedrijf en vraagt hij om persoonlijke gegevens, zoals rekeningnummers 
en inloggegevens?
Geef deze gegevens niet af. Kap het gesprek af en verbreek de verbinding. 
Check bij de bank of het bedrijf of ze u echt hebben gebeld (gebruik dan niet 
het telefoonnummer dat de beller u geeft, maar zoek het telefoonnummer 
zelf op).



• Word u gebeld door de klantenservice van je internetprovider, een 
softwarebedrijf of de fabrikant van de computer, tablet of 
smartphone om hard- of softwareproblemen op te lossen?
Blijf kritisch. Geef nooit zomaar iemand op afstand toegang tot uw 
apparaten en ga ook niet naar een website waar u software moet 
installeren om de problemen op te lossen. Verbreek bij twijfel de 
verbinding en check bij de internetprovider, het softwarebedrijf of de 
computerfabrikant of ze u echt hebben gebeld.



Samengevat …



• Cybercrime is criminaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van internet.

• We zijn overal en altijd online; thuis, op school en op ons werk. Aandacht voor 
cyberveiligheid is dus geen overbodige luxe.

• Dit zijn de meest voorkomende vormen van online criminaliteit:
• Virussen/Malware
• Ransomware
• Cryptoware
• Hacken
• Visueel hacken
• Identiteitsfraude en phishing
• Identiteitshack
• Klikfraude
• Grooming
• Koop- en verkoopfraude



• Uw online veiligheid vergroten? Aan de slag!

• U kunt uw eigen online veiligheid vergroten. Dit kunt u doen (of laten 
doen):

• Maak gebruik van sterke wachtwoorden

• Zet zo min mogelijk persoonlijke gegevens online

• Maak zo min mogelijk gebruik van openbare wifi

• Koppel accounts niet aan elkaar

• Maak regelmatig back-ups

• Versleutel de data op uw apparaten

• Gebruik – zeker bij internetbankieren – een beveiligde website (https://)



• Geef nooit informatie over uw bankrekeningnummer, pincode of pasnummer via 
telefoon, e-mail of aan iemand die zegt bij uw bank te werken

• Veilig online bankieren

• Heeft u mail ontvangen van een onbekende afzender? Klik niet op linkjes.

• Heeft u mail ontvangen in gebrekkig Nederlands, slechte grammatica en rare 
zinsopbouw? Klik niet op linkjes.

• Google anoniem. 

• Zorg voor een goede, up-to-date virusscanner

• Gebruik geen Internet Explorer. Browsers als Firefox en Chrome zijn veiliger.

• Gebruik geen Windows XP, deze is gedateerd en niet meer veilig

• Beveilig uw smartphone



• 85% van alle ondernemers onderschat de gevaren van cybercriminaliteit.

Direct inzicht in uw beveiligingsniveau
• 247ict helpt u om te bepalen waar u aandacht aan moet besteden om 

veilig online zaken te kunnen doen. Na een intake gesprek krijgt u een 
persoonlijk resultaat dat u helpt de juiste keuzes te maken. Wij kunnen u 
voorzien van de nodige stappenplannen en tips om u zelf te wapenen 
tegen cybercrime. Tenslotte bieden we u een Cyber Risico Scan, een snelle, 
eenvoudige scan van uw website en uw bedrijfsnetwerk die u direct inzicht 
geeft in uw beveiligingsniveau.

• Maak een afspraak met een van onze medewerkers en leer hoe u 
cybercriminaliteit de baas kunt zijn en een betrouwbare zakenpartner blijft.



Dank u wel voor uw aandacht.


