Informaticacriminaliteit – bekendste vormen
Hacking
Is het ongeoorloofd binnendringen in een computersysteem. Ze slagen erin uw paswoord en
logingegevens te verkrijgen. Na de hacking gebruiken de criminelen uw account om spam te
versturen, SOS-mails naar uw contacten te zenden, mensen op te lichten, en andere criminele feiten
te plegen.
Phishing
Criminelen doen zich voor als een bank of andere financiële instantie om op die manier
vertrouwelijke gegevens en geld te ontfutselen.
Men krijgt dit binnen via mail.
Ransomware
Chantagemethode waarbij de pc geïnfecteerd wordt met malware die bestanden op het apparaat
versleutelt. Wil men terug toegang, dan moet er losgeld betaald worden.
Scamming
Fraudeurs sturen een list verpakt in een mooi verhaal, waarbij ze inspelen op de wens van mensen
om op een gemakkelijke manier veel geld te verdienen en om snel rijk te worden.(vb. u hebt de
loterij gewonnen)
Grooming
Kinderlokkers gebruiken het internet om in contact te komen met minderjarigen. Men doet zich vaal
voor als leeftijdsgenoot van minderjarigen
Tips voor de burger:
Doe de test op: https://www.cybersimple.be/nl

1) Installeer een virusscanner en firewall op uw computer en hou deze up-to-date
2) Download en installeer geen programma’s van websites waarvan je de oorsprong niet kent
of die afkomstig zijn van een onbekende persoon
3) Let op met bijlagen die u per mail ontvangt. Het is mogelijk dat u door het openen van de
bijlagen een virus binnenhaalt
4) Gebruik sterke wachtwoorden en gebruik niet voor alles hetzelfde wachtwoord
5) Persoonlijke informatie scherm je best af (beperk deze tot je vriendenkring, familie,
werkomgeving)
6) Ook uw smartphone of ipad moet u beveiligen.
7) Maak regelmatig een back-up van uw computer. Moest er iets verkeerd lopen op uw pc, dan
kan u nog verder met de back-up gegevens.
Indien u een of ander nadeel hebt, kunt u steeds aangifte doen bij de politie.
Hebt u geen nadeel, dan kunt u het feit ook melden aan
Het federaal meldpunt voor verdachte mails, scamming:

https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/
Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als
consument of onderneming niet gerespecteerd?
Kies dan het scenario dat op uw probleem van toepassing is en doorloop de verschillende stappen
om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten.
U krijgt steeds een advies waarin we zoveel mogelijk op uw vragen trachten te antwoorden. De
bevoegde diensten analyseren uw melding en stellen mogelijk een onderzoek in. Zij komen niet
tussen in uw individueel probleem en verstrekken in principe geen informatie over het onderzoek.
Voor uw individueel probleem verwijzen wij uitsluitend naar het advies dat u zal toegestuurd
worden.
Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden.
Daarna moet u de verschillende stappen doorlopen om het probleem te melden.
Beveilig uw smartphone
Er bestaat nu ook een mobiele versie van het malwareprogramma dat erom bekend staat
computergegevens van particulieren en bedrijven te versleutelen. Het maakt meer en meer
slachtoffers bij smartphonegebruikers, bij wie het de toegang tot hun telefoon blokkeert en via een
bericht geld vraagt om dit ongedaan te maken. Gebruikers lopen het grootste risico wanneer ze
een valse app-versie downloaden of op links klikken via een mailprogramma op hun telefoon. Een
ander risico is dat een hacker zich toegang verschaft tot de smartphonegegevens en ze met derden
deelt. Deze mobiele bedreigingen viseren vooral gegevens zoals kredietkaartnummers,
authentificatiegegevens die, bijvoorbeeld, worden uitgewisseld tussen de gebruiker en zijn bank.
Ze treffen ook diensten als Gmail en Facebook, vooral als men zich inlogt vanaf een nieuw
toestel of vanuit een ongebruikelijke plaats.
Voor een veilig gebruik is het aangeraden enkel apps van officiële aanbieders te downloaden en
indien mogelijk een beveiligingsapplicatie te installeren.

