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# Cybertips

Voelt u zich aangesproken? 

❑ Ik gebruik internet (2/3 van de senioren gebruikt internet) 

❑ Ik gebruik internet intensief (1/3 van de senioren gebruikt internet op een intensieve manier)

Ik gebruik het internet voor:

Communicatie

Online shopping

Online diensten

❑ Ik heb een “vals” gevoel van veiligheid op het internet



Welkom

▪ Wat doet uw bank om u (en uw geld) te beschermen? 

▪ Wees alert – De beste verdediging tegen internetfraude bent u zelf!

▪ Onze 5 cybertips voor meer online veiligheid

▪ Wat als….



Wat doet uw bank 
om u en uw geld te beschermen? 01
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Veilige banksystemen

# Cybertips



Wees alert…
De beste verdediging tegen internetfraude 
bent u zelf! 02
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# Cybertips

Meest voorkomende fraudevormen

Phishing

▪ Vorm van oplichting waarbij de fraudeur een bericht via 
sms, email of sociale media stuurt die een link naar 
een valse website bevat. 

▪ Als je je persoonlijke informatie ingeeft (zoals je codes), 
hebben ze toegang tot je bankrekening. 

Het gebeurt ook telefonisch of via SMS = Smishing

De link kan ook bedoeld zijn om bepaalde software of een 

app te installeren. Dat is dan een virus of  ‘malware’.
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# Cybertips

Meest voorkomende fraudevormen

Hulpvraag fraude
▪ Fraudeurs doen zich via e-mail, sms of appberichten voor als iemand

uit je omgeving (vrienden, familielid, kinderen, ….)

▪ Of omgekeerd: ze schrijven je dierbaren aan in jouw naam.

▪ Ze vragen om dringende financiële hulp, en dus om een
overschrijving te maken.

Gouden tips:

1. Stel wat controlevragen waarvan de antwoorden niet 
in eerdere e-mails,  chatberichten of op sociale media staan

2. OF bel de afzender van het bericht eerst zelf

3. Blokkeer het telefoonnummer.
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# Cybertips

Meest voorkomende fraudevormen

Kluisrekeningfraude

Oplichters benaderen je meestal in 2 of 3 stappen:

1. Eerst sturen ze een phishing bericht om je persoonlijke bankcodes te 
ontfutselen (proberen zo toegang te  krijgen tot je rekening).

2. Daarna bellen ze je op waarbij ze zich voordoen als medewerker van 
je bank (stap 1 kan ook overgeslaan worden).

3. Ze vragen je om geld over te schrijven naar een nieuwe, veilige 
rekening.

Filmpje: Kluisrekeningfraude - Laat je niet vangen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=DS34hLQ5rdk


5 Cybertips
Voor meer online veiligheid 03
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Kies voor automatische updates

Kies waar u online gaat

Surf veilig

#Cybertips 1 – Tips voor een goede cyberhygiene

Bescherm uw gegevens
en uw apparatuur



Deel geen gevoelige informatie online 

Deel geen persoonlijke gegevens & codes

met onbekenden

# Cybertips 2 – Wees discreet met uw gegevens

Wees even discreet online als
in het openbaar

Een bank zal je nooit om je 

pincode of persoonlijke codes vragen!



U de afzender van de e-mail niet kent

Wanneer u wordt gevraagd om iets aan te 
klikken, te downloaden of te beantwoorden

Wanneer iets dringend aanvoelt

Denk na voordat u links of bijlagen aanklikt 
of een bericht beantwoordt ALS:

# Cybertips 3 – klik niet in het wilde weg

Ga liever zelf naar een website 

dan via een link in een mail of sms
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# Cybertips

Hoe kan je phishing/oplichting herkennen?

1. Geloofwaardigheid
Misbruik van de identiteit van gekende personen, 

overheid of instellingen waardoor het slachtoffer 

veronderstelt met een legitieme persoon te handelen

2. Tijdsdruk:
Simulatie van een acute/dringende situatie

3. Angst:
fear of missing out of angst om niet te handelen

4. Onpersoonlijke aanspreking
Je wordt aangesproken met ‘Beste’ of ‘Geachte’ 

maar met nooit je naam

5. Afwezigheid van details:
Bijvoorbeeld PV-politie bevat geen details; 

factuur dat nog moet worden betaald is 

algemeen (geen details)

6. Onrealistische voorstellen 

Bijvoorbeeld een spaarrekening met 8% 

opbrengst → als het te mooi is om waar te zijn, 

is het meestal ook zo!



#Cybertips 3 - Voorbeelden

Phishing of echt?

Wat zijn de alarmsignalen?
WAARSCHUWING!
UPDATE UW ONLINE BANKING 

BEVEILIGING



Verdacht email adres van afzender

Urgentie

Geen personalisatie

Er wordt gevraagd te klikken in de mail

http://santander.co.uk/update_aspx?referident=E923D67B1CCX31

De link zelf is vreemd

# Cybertips 3

Geloofwaardigheid



#Cybertips 3

Een echt bericht of niet?

Wat zijn de alarmsignalen?



Geen personalisatie

Er wordt gevraagd in te loggen om beelden te zien

De link zelf is vreemd

# Cybertips 3



# Cybertips 3

Een echte waarschuwing of niet?



Geloofwaardigheid

Er wordt gevraagd te klikken

Geen personalisatie

# Cybertips 3



Gebruik wachtwoordzinnen

Gebruik multifactor-authenticatie (MFA)

Gebruik een wachtwoordmanager

# Cybertips 4 – Wachtwoorden

Veilig omgaan met wachtwoorden

Gebruik nooit hetzelfde wachtwoord
op meerdere plekken



#Cybertips4 - Wachtwoorden

Welk wachtwoord is het meest veilige?

▪ Starwars1! 

▪ WKTS 

▪ FI2398#p 

▪ FLi932ij993 

▪ #sK8/a_C%eD8? 

▪ pearapplemelonbanana



#Cybertips4 - Wachtwoorden

Zo lang duurt het om een
wachtwoord te achterhalen

▪ Starwars1! 

▪ WKTS 

▪ FI2398#p 

▪ FLi932ij993 

▪ #sK8/a_C%eD8? 

▪ pearapplemelonbanana

77 milliseconden (variant van de top 100 meest gebruikte wachtwoorden) 

22 seconden

19 dagen

1 jaar

300 jaar

Ook 300 jaar maar gemakkelijker om te onthouden!



En wat als…

04
24



Als u op enig moment aan iets twijfelt is het altijd 

goed om het te melden (aan uw bank)
phishing@[bankname].be

suspect@safeonweb.be

# Cybertips 5 – Meld verdachte berichten

Iets verdachts opgemerkt? 
Help anderen door het te melden!

Neem basisveiligheidsmaatregelen voor uw online profielen

Blijf op de hoogte van nieuwe beschikbare middelen 
die u helpen alert te blijven (bv. SafeOnWeb App) 

Stuur het ook door naar verdacht@safeonweb.be

mailto:verdacht@safeonweb.be


#Cybertips

Toch in de val getrapt? 

1. Blokkeer onmiddellijk je bankkaarten.
Bel Card Stop.

2. Contacteer zo snel mogelijk je bank.
De contactgegevens van de banken vind je
terug op Blokkeer via de uitgever (cardstop.be)

3. Verander zo snel mogelijk je codes.

4. Dien klacht in bij de politie.

https://cardstop.be/nl/home/ik-wil-blokkeren/Blokkeer-via-uitgever.html

