Boeven gaan steeds vaker het internet op om mensen
op te lichten. De cybercriminelen worden slimmer en de
trucs gehaaider. Daardoor kan iedereen er inmiddels in
trappen – ook jij. Met deze tips ben je ze een stap voor.
Tekst: Koen van Ekeren

E

en sms’ je dat uit naam van de bank wordt

bijvoorbeeld. Of een mail van een bank waar jij

gestuurd. Gijzelsoftware waarbij je moet

niet eens klant van bent, vol taalfouten.

Maak het oplichters moeilijk

betalen om weer toegang te krijgen tot je

foto’s. Een WhatsApp-bericht van een vriend die

Steeds slimmer

Om jou te wapenen tegen internetoplichting,

dringend geld nodig heeft. Een advertentie over

Maar de oplichtingstrucs van cybercriminelen

onthullen we hier de belangrijkste vormen van

een investering die experts verbaast en grote

blijven zich evolueren, waardoor meer en meer

cybercrime. Zo doorzie je de trucs en voorkom

banken doodsbang maakt. Een niet van echt te

mensen erin trappen. Jong én oud. De laatste tijd

je dat oplichters je je spaargeld afhandig maken.

onderscheiden nep-webshop … Cybercrime is

maken ze vooral veel slachtoffers met de zogehe-

Hoe meer mensen de slinkse kneepjes kennen,

overal, en de kans dat je erin tuint, is groot.

ten ‘vriend-in-nood-fraude’, waarbij een crimineel

hoe moeilijker we het de oplichters maken.

zich in WhatsApp voordoet als een dierbare.

Daarom hebben we het gemakkelijk gemaakt om

op internet in rap tempo toe. Waarschijnlijk heb

Alleen al in de eerste vier maanden van 2020

dit artikel te delen. Download het gratis via www.

je in de afgelopen periode al eens een frauduleus

werden er zo meer mensen opgelicht (3500) dan in

icreatemagazine.nl/voorkom-internetoplichting.

appje, mailtje of sms’ je ontvangen. Meestal ligt

heel 2019. Ook andere tucsj komen steeds vaker

Plaats het op je sociale media-kanalen en stuur

de poging tot oplichting er erg dik bovenop. Een

voor. Frauduleuze sms’ jes van de Belastingdienst

het naar familie en vrienden, zodat ook zij niet het

Nigeriaanse prins die je gouden bergen belooft,

worden in groten getale verstuurd en nep-web-

volgende slachtoffer worden.

Zeker sinds de coronacrisis neemt criminaliteit
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shops schieten als paddenstoelen uit de grond.

Feature Online oplichting

WhatsApp-berichtje
van je dochter
Je krijgt een appje van – zo denk je – je dochter.

naartoe gaat. Check in de app van je bank of het

Ze appt via het nummer dat bij je bekend is en

bankrekeningnummer overeenkomt met het

de toon waarop ze schrijft is zoals je haar kent.

nummer dat bij je bekend is.

Je dochter vraagt hoe het gisteravond was op
de buurt-bbq. Je vertelt dat het gezellig was, het

Iemand probeert mij op te lichten

laat was geworden en vraagt hoe het met haar

Merk je dat je te maken hebt met een oplichter?

gaat. Het blijkt niet zo goed te gaan. ‘Ik zit met een

Speel het spel mee. Zorg dat de cybercrimineel

probleem. Kun je misschien € 1500 missen? Het is

denkt dat je er intuint en dat hij een betaalverzoek

een spoedgeval en ik kan niet bij mijn spaargeld

stuurt. Zo is het rekeningnummer bij je bekend

komen. Morgen krijg je het meteen terug.’ Twee

en kun je dit doorgeven aan de politie. Bovendien

betaalverzoeken volgen.

heeft de oplichter dan minder tijd om meer slachtoffers te maken.

Vriend-in-noodfraude

Doe online aangifte bij de politie en geef het

Dit is nu een typisch voorbeeld van

telefoon- en rekeningnummer door. Zo help je de

vriend-in-noodfraude, ook wel hulpvraagfraude

politie met het opsporen van de daders. Meld de

genoemd. Hierbij doet een oplichter zich via

oplichting bij Fraudehelpdesk.nl, een organisatie

(meestal) WhatsApp voor als een bekende van

van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

het slachtoffer. Hij of zij zou in de geldproblemen
zitten en met spoed geld nodig hebben, waarna er
een betaalverzoek wordt gestuurd. Slachtoffers
landt in de zakken van criminelen. Doordat

Voorkom dat je WhatsApp-account
gehackt wordt

de oplichters goed voorwerk doen,

Steeds vaker proberen oplichters een

lijkt het net echt.

WhatsApp-account over te nemen. Om

Ze halen informatie

dit te doen, moeten de criminelen een

uit sociale media

verificatiecode ontfutselen die naar jou

om het taalgebruik

is gestuurd. Stuur deze dus nooit naar

te imiteren, kijken

iemand op, zelfs niet naar vrienden of

wat het slachtof-

familie. Om nog meer zekerheid te krijgen

fer heeft beleefd

dat je WhatsApp-account niet gehackt

en zien wie de

wordt, kun je het volgende doen:

denken een bekende te helpen, maar het geld be-

vrienden en fami-

1

lieleden zijn. Soms
slagen de cybercriminelen er zelfs in om een WhatsApp-account

Verificatie in twee stappen
Ga in WhatsApp rechtsonder naar

‘Instellingen’ en kies voor ‘Account>Veri-

over te nemen. De oplichter hoeft dan niet met

ficatie in twee stappen’. Kies ‘Schakel in’.

een smoes te komen dat ze een nieuw nummer

Wat moet ik doen?

Bij het verifiëren heb je dan niet alleen de

hebben. Ze appen in een bestaand chatgesprek,

Wees meteen op je hoede als iemand je vraagt om

gestuurde verificatiecode nodig, maar

waardoorde fraude lastig te herkennen is.

iets te betalen, zélfs als het appje vanaf een be-

is ook een pincode vereist die je hebt

kend telefoonnummer is verzonden. Onderneem

ingesteld. Zo wordt het nog moeilijker om

dan de volgende stappen:

je account te hacken.

Hoe herken je deze vorm van oplichting?
De meeste gesprekken starten met een appje

Bel de bekende op, of spreek hem of haar in

2

Een pincode voor je voicemail

waarin de ‘bekende’ aangeeft dat diegene een

levenden lijve. Zo weet je zeker dat je met de

nieuw nummer heeft. De persoon vraagt je om

echte vriend of familielid te maken hebt. Heb je

een rekening voor te schieten en stuurt een Tikkie

diegene alleen gesproken via de telefoon? Bedenk

of een ander betaalverzoek. Als je vraagt om via

je dan dat het geluid gestolen kan zijn van video’s

ook via een voicemail.Beveilig jevoicemail

de telefoon te communiceren, vertelt hij of zij dat

op sociale media. Maak dus geen geld over als je

met een code, zodat niemand je berichten

dit niet kan. Of de oplichter neemt wel op, waarna

de stem vaag hebt gehoord.

zomaar kan beluisteren. Bekijk op de

de verbinding ‘wegvalt’. Dat is ook iets wat regelmatig voorkomt.

Check het bankrekeningnummer. Ook bij een

Het versturen van een verificatie-

code gebeurt meestal per sms, maar kan

website van je provider hoe je dit instelt.

betaalverzoek of Tikkie is te zien waar het geld
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Sms’je van
de bank
Plots licht het scherm van je iPhone op, met een
verontrustend bericht. Ogenschijnlijk van de
bank. ‘ING: Er is om ( 20:22 ) geprobeerd om in
te loggen op uw internetbankieren vanaf een
ongebruikelijke locatie. Uw rekening bevindt zich
nu in de quarantaine zone. Voorkom blokkade van
toegang tot uw rekening via www.eenduidelijkvoorbeeldvansmishing.nl.’

Smishing
Deze vorm van oplichting wordt smishing genoemd, een samentrekking van ‘sms’ en ‘phishing’.
Via de link word je geleid naar een nep-website

Zo beland je op een nepwebsite die heel veel lĳkt
op die van de bank.

die als twee druppels lijkt op die van de bank. Om
de zogenaamde blokkade te voorkomen, moet je
inloggen met je bankgegevens. Deze informatie
gebruiken cybercriminelen om in te loggen op het
échte internetbankieren en je rekening leeg te
halen.

Hoe herken je deze vorm van oplichting?
Geen enkele bank stuurt via een link in een
sms-bericht (of e-mail) het verzoek om in te
loggen. Als je zo’n bericht ontvangt, weet je dus
al dat je met een fraudeur te maken hebt. Het oplicht-sms’ je valt ook op door het telefoonnummer
waarmee het bericht wordt verzonden. Banken
nemen nooit contact op met een 06-nummer;
in plaats van het nummer, zou de naam van de
bank boven in de chat te zien moeten zijn. En ook
de link die gedeeld wordt, is er een om de wenkbrauwen van te fronsen. Meer daarover lees je op
pagina 24.

Wat moet ik doen?

Belastingdienst en incassobureau

Tik nooit op een link in een onverwachte sms

Vergelijkbare sms’ jes gaan ook rond

van de bank. Stuur het bericht (inclusief url) wel

uit naam van de Belastingdienst of een be-

door naar de bank, zodat ze kunnen proberen

kend incassobureau. Hierbij gaat het om

deze vorm van phishing tegen te houden door de

een zogenaamde betalingsachterstand.

website te laten blokkeren. Geef de melding ook

Ga nooit in op zulke sms’ jes. De Belas-

door bij De Fraudehelpdesk, zodat de organisatie

tingdienst stuurt nooit een betaallink.

anderen kan waarschuwen. Je kunt op je iPhone

Twijfel je bij een incassobureau? Neem

ook instellen dat sms-berichten van een onbeken-

dan contact op via het telefoonnummer

de afzender terechtkomen in een afzonderlijke

dat je op hun website vindt. Sowieso is het

lijst; het valt dan extra op dat het om oplichting

verstandig om bij grote bedragen geen

gaat. Je stelt het in via de Instellingen-app, bij

gebruik te maken van betaallinks. Veiliger

‘Berichten>Filter onbekende afzenders’.

is het om de overboeking zelf in te vullen
in internetbankieren.
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Schoenen voor een schijntje
Het is tijd voor een nieuw glimmend paar schoe-

Hoe herken je deze vorm van oplichting?

er niets over vinden? Dan is dit al helemaal een

nen. Na even googelen beland je op www.schoe-

Nep-webshops zetten producten te koop voor

slecht teken.

nen-dagdeals.com, waar bekende merkschoenen

spotprijzen – vaak wordt alles aangeboden voor

worden aangeboden. Je kent de website niet,

hoge kortingen tot 70 procent. Bezoekers worden

Google ‘Whois’ in, plus het webadres van de shop.

maar hij is professioneel opgebouwd en oogt een

in veel gevallen onder druk gezet door te melden

Voor websites met ‘.nl’ als achtervoegsel ga je

beetje als de Zalando’s en Wehkamp’s van deze

dat de korting alleen dat weekend geldig is, of dat

naar www.sidn.nl/whois en voer je de naam van

wereld. De logo’s van PayPal, Visa en Maestro

er een beperkte voorraad is. Het betalen kan al-

de website in. Een webshop die nog maar een

wekken vertrouwen op, net als het plaatje van het

leen vooruit en de verkopers zijn niet bereikbaar.

korte tijd in de lucht is, is verdacht.

Zoek uit wie er achter de webshop zit. Voer in

keurmerk Thuiswinkel Waarborg. De hele collectie
is flink afgeprijsd en je komt je gedroomde schoe-

Wat moet ik doen?

nen tegen. Je moet er snel bij zijn, want de week-

Wil je iets kopen in een onbekende webwinkel

end-knaller is alleen vandaag nog geldig.

waar je niet eerder bent geweest? Onderneem
deze stappen:

Nep-webshops

Check op de website of de webwinkel is aan-

Neppe versies van webwinkels komen steeds

gesloten bij het keurmerk Thuiswinkel Waarborg

vaker voor. Ze ogen vaak erg professioneel, waar-

of Webshop Keurmerk. Kijk vervolgens op de

door het moeilijk te zien is dat het om een mala-

website van het betreffende keurmerk (www.

fide webwinkel gaat. Vooral nep-webshops met

thuiswinkel.org of www.keurmerk.info) om te

merkkleding en schoenen komen veel voor. Doe je

zien of dit klopt. Een keurmerk toont aan dat een

een aankoop in zo’n winkel, dan ben je je geld kwijt

webshop betrouwbaar is.

en kun je naar je bestelling fluiten. Nep-webshops

70 procent korting en je
moet nú kopen, want de
voorraad is beperkt.

Voer het websiteadres in op Google en lees

verdwijnen snel en keren later onder een andere

wat anderen zeggen over de winkel. Negatieve

naam terug.

reviews? Denk goed na over je aankoop. Kun je
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Zo herken je een
vals websiteadres
Waar denk je dat de url www.belastingdienst.

betrouwbaar mogelijk overkomen, en daarom

aangifte1.nl je naartoe leidt? Nou, het is niet de

lijkt het websiteadres meestal op dat van een

website van de Belastingdienst. En waarom is

bekende website. Doordat valse sites er tegen-

www.betalen.rabobank.nl wél te vertrouwen,

woordig professioneel uitzien, ze vaak voorzien

maar www.rabobank.betalen.nl niet? Tijd voor

zijn van een groen slotje en een https-url hebben,

een cursusje url-ontleden.

is het moeilijk geworden om te zien dat je met een

Cybercriminelen maken bij oplichtingspraktij-

namaakwebsite te maken hebt.

ken vaak gebruik van een website. Die moet zo

voorbeeld #1

voorbeeld #2

Door goed naar de url (het adres van een website) te kijken, zie je vaak al snel

https://www.abnamro.nl.internetenmobiel.nl/
www.ideal.nl/inloggen.html

of het om de echte website gaat. Over het algemeen kun je stellen: het gaat

Helaas gaat de regel van hierboven niet altijd op. Komt in één websiteadres

erom wat vóór .nl, .be, .com, of een andere domeinextensie staat. In het bo-

meerdere keren een domeinextensie als ‘.nl’ voor? Dan telt alleen de laatste

venstaande voorbeeld gaat het dus om de website www.aangifte1.nl, waarbij

domeinextensie. Hier staat het slash-teken / achter. In het voorbeeld bezoek

‘belastingdienst’ een subdomein is van de website. Subdomeinen worden

je dus de website www.internetenmobiel.nl. ‘Abnamro’ en ‘NL’ zijn subdomei-

altijd vóór het hoofddomein geplaatst.

nen, waardoor het lijkt alsof je de website van ABN Amro bezoekt. Kijk bij

https://www.belastingdienst.aangifte1.nl

een link dus niet waar een url mee begint. Let op het stuk tussen https:// en
de eerste / die je ziet. Vervolgens lees je de link van achter naar voren. Maar
onthoud: hoe langer en ingewikkelder de url, hoe groter de kans dat het werk
is van een oplichter.

voorbeeld #3

https://www.belastingdienst.nl.35162844.
idealbetaling.pw

voorbeeld #4

https://www.ABNAMR0.nl
Ook korte links kunnen vals zijn. Criminelen vervangen vaak een letter door
een teken dat er erg op lijkt. De link hierboven oogt betrouwbaar, maar als je

Komt er in een websiteadres buiten de https:// geen

oplet zie je dat de letter ‘O’ is vervangen door het cijfer ‘0’. Een ander voor-

/-teken voor? Dan vind je het werkelijke domein

beeld is https://www.lng.nl, waarbij de letter ‘i’ is vervangen door een ‘L’. Een

achteraan, voor de laatste domeinextensie. Let

vergelijkbare truc wordt gebruikt bij het betaalplatform Tikkie. Oplichters

op: cybercriminelen maken het je soms lastig door

hebben eerder geprobeerd te frauderen met https://www.tlkkie.nl.

een onbekende domeinextensie te gebruiken. De
bovenstaande link leidt je naar de website
www.idealbetaling.pw.
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Vertrouw niet op hyperlinks
Bij het lezen van een websiteadres is het belangrijk om niet te vertrouwen op wat er in de
hyperlink staat. Dit is een tekst waarop kan worden geklikt om naar een andere webpagina
te gaan. Elke tekst kun je een hyperlink geven, en zo kan het klikken op www.nu.nl je net zo
goed leiden naar www.namaakwebsite.nl. Ga in plaats daarvan op de Mac met de muis op een
link staan. Onderaan in Safari zie je waar de hyperlink je echt naartoe stuurt. Op een iPhone
of iPad leg je je vinger langer op een link en kies je ‘Verberg voorvertoning’ om de echte url te
zien. Heb je de betreffende website al geopend? Dan kijk je gewoon naar de adresbalk.
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Eén cent overmaken
Op Marktplaats heb je een studieboek te koop

Hoe herken je deze vorm van oplichting?

staan. Een dag later is er een geïnteresseerde

De nagemaakte inlogomgeving lijkt vaak als twee

koper: Maria. Ze wil het studieboek graag van

druppels water op de echte website: daar zie je de

je overnemen voor het gevraagde bedrag. De

oplichting nauwelijks aan af. Waar je beter op kunt

vrouw vraagt of je het kan opsturen en wil de twee

letten, is het websiteadres. Kijk dus goed naar

tientjes wel alvast overmaken. Maria heeft alleen

de voorbeelden op pagina 24, zodat je een vals

slechte ervaringen gehad op Marktplaats. Als

websiteadres snel herkent.

blijk van goeder trouw vraagt ze je een bedrag van
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1 cent over te maken, zodat ze je gegevens kan

Wat moet ik doen?

Betalen met nep-apps

controleren. Ze stuurt een tikkie.

Nog beter dan het checken van het websiteadres

Ook als iemand bij je langskomt om te

is door nooit in te gaan op dit soort verzoeken.

betalen, moet je op je hoede zijn. Er zijn

De één-cent-truc

Negeer elke betaallink die je op Marktplaats of

oplichters die het geld overmaken via

Je denkt één cent over te maken, en even later is

andere platformen tegenkomt en vraag de per-

een neppe betaal-app. Terwijl jij meekijkt

je bankrekening geplunderd. Het kan je overko-

soon om het rekeningnummer. Vervolgens boek

rekenen ze het bedrag af, waarna je denkt

men na de zogeheten één-cent-truc. Bij deze vorm

je het geld zelf over via de app of website van de

dat het geld is overgemaakt. Dit geld zie

van oplichting sturen cybercriminelen je naar een

bank. Wat je ook kunt doen als je iets op Markt-

je echter nooit terug. Controleer dus altijd

nagemaakte inlogomgeving. Meestal is het een

plaats koopt, is gebruikmaken van de dienst Gelijk

of het bedrag echt op je rekening staat,

nep-website van de bank of Tikkie. De gegevens

Oversteken. Hierbij houdt Marktplaats het geld

voordat de koper met je dure iMac of

die jij invoert en waarmee je denkt één cent over

voor je vast totdat het pakket is geleverd. Meer

iPhone naar huis snelt. Eventueel kun je

te maken, gebruiken criminelen om in te loggen

hierover lees je op www.icreatemagazine.nl/

ook zelf een betaalverzoek sturen.

op de echte omgeving en geld weg te sluizen.

gelijk-oversteken.

Feature Online oplichting

Mailtje
met een
bijlage
Terwijl je je op het werk stort op die overvloed
aan ongelezen mails, kom je een vervelende
mail tegen. Het is een bericht uit naam van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW). Zij dreigen met een onderzoek vanwege het
‘onvermogen van uw bedrijf om de urgente wetgeving toe te passen en na te leven’. Wat de klacht
precies inhoudt, is in de bijlage te vinden.

Ransomware
Dat je voorzichtig moet zijn met bijlagen in een
mail, weet je waarschijnlijk wel. Maar wist je ook
dat één klik op zo’n bijlage ervoor kan zorgen dat
een kwaadaardig programma alle foto’s, muziek
en programma’s versleutelt? Bestanden die je pas
weer kunt gebruiken als je de oplichter betaalt –
vaak in Bitcoin. De kwaadaardige software wordt
ransomware genoemd en is steeds populairder
onder criminelen. Vooral (grote) bedrijven zijn het
doelwit, maar ook thuis is het oppassen.

Hoe herken je deze vorm van oplichting?
een link te klikken, of een bijlage te openen. De

Mijn Mac is geïnfecteerd met ransomware,
wat nu?

toon is opdringerig en de verzender dreigt met be-

Ransomware doet op de achtergrond zijn werk;

talingsachterstanden en boetes, waarbij je voor

ongemerkt worden de bestanden versleuteld.

nomoreransom.org. Op deze website staan

meer informatie op de link of bijlage moet klikken.

Heb je toch door dat er ransomware actief is? Doe

alle ontsleutelingsgegevens die de politie of

De mails hebben bijna nooit een persoonlijke

dan het volgende:

beveiligingsonderzoekers in handen hebben

In mails met ransomware word je verleid om op

software verwijderen.
•

te krijgen? Neem dan een kijkje op www.

aanhef. Ze beginnen bijvoorbeeld met ‘Geachte
meneer/mevrouw’. De afzender mailt vanuit een

Moet je geld betalen om weer toegang

gekregen. Met een beetje geluk kun je zo
•

Verbreek meteen de verbinding met internet

zonder te betalen je bestanden redden.

ander e-mailadres dan het echte bedrijf heeft, al

en koppel eventuele aangesloten externe

lijkt het er soms erg op. Bestanden met ransom-

schijven los. Zo voorkom je dat de software

Time Machine? Plaats deze dan terug. Uiter-

ware hebben vaak een bestandsnaam die eindigt

zich verder verspreidt.

aard moet het gaan om een back-up die niet

op .zip, .exe, .js, .tmp, .scr, .vbs of .wsf. Met deze

•

bijlagen is het dus extra oppassen.

Open nooit zomaar een bijlage. Ben je geen

Open de Activiteitenweergave en zoek naar
verdachte processen. Selecteer het en klik

Wat moet ik doen?
•

•

Heb je een recente back-up gemaakt met

besmet was met ransomware.
•

Betaal de criminelen niet, want onbedoeld

linksboven op het kruis om het proces te

help je deze vorm van cybercrime zo in stand

stoppen.

te houden. Ook is de kans klein dat je de

Open in Finder de map Downloads en Apps

bestanden terugkrijgt.

klant bij het bedrijf? Doe niets met de mail en

en zoek naar verdachte bestanden en

•

verplaats hem naar de prullenmand. Vermoed je

programma’s. Sleep ze naar de prullenmand

Installeer het programma RansomWhere?
dat je waarschuwt zodra ransomware

dat de e-mail echt is, maar blijf je twijfelen? Neem

en maak de prullenmand leeg.

bestanden op je harde schijf versleutelt.

Maak weer verbinding met internet en

Op www.icreatemagazine.nl/ransomware

te beantwoorden, maar via de gegevens die je op

download de app Malwarebytes via www.

hebben we een uitgebreide workshop

de officiële website vindt. Je kunt veel ellende

malwarebytes.com. Met het programma laat

geschreven.

voorkomen door te zorgen dat je altijd over een

je gratis een scan uitvoeren en kwaadaardige

contact op met de organisatie. Niet door de mail

•

recente back-up van je Mac beschikt.
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Ben je slachtoffer geworden van internetoplichting? Doe dan het volgende:
Geld overgemaakt? Breng meteen je eigen bank

Wapen jezelf (en anderen) tegen
internetoplichting
Om jou te wapenen tegen internetoplichting, ont-

én de bank van de tegenpartij op de hoogte. Hoe

hullen we in deze feature de belangrijkste vormen

sneller je er bij bent, hoe groter de kans is dat de

van cybercrime. Zo doorzie je de trucs al snel en

overboeking nog kan worden geannuleerd.

voorkom je dat oplichters je zuurverdiende geld

Noteer alle belangrijke gegevens, zoals het

afhandig maken. En hoe meer mensen de slinkse

telefoonnummer en de bankgegevens van de

kneepjes kennen, hoe moeilijker we het de oplich-
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gratis te downloaden via de volgende link: www.
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