
Cyber Crime 



INTRODUCTIE  





CYBER CRIME 

Met Cybercrime of internetcriminaliteit worden alle vormen van 

criminaliteit bedoeld waarbij het gebruik van internet een hoofdrol 

speelt. Internetcriminaliteit is een vorm van computercriminaliteit. 







DE BASIS  

C-I-A 



Waar draait het om? 

Vertrouwelijkheid: 

informatie alleen te benaderen door iemand die daarvoor gemachtigd is. 

 

Integriteit: 

De verzekering dat data (of systemen) niet ongeautoriseerd veranderd of 

gemanipuleerd is. 

 

Beschikbaarheid: 

Informatie beschikbaar wanneer nodig. 

 



Cyber gevaren: online criminaliteit 

• Virussen /Malware 

• Ransomware 

• Cryptoware 

• Hacken 

• Visueel hacken (Schouder surfen) 

• Identiteitsfraude en Phishing 

• Identiteitshack 

• Klikfraude 

• Grooming 

• Koop en verkoopfraude 



SPAM 



SPAM 



SCAM 



SCAM (voorschot fraude) 



PHISHING 

 

 

Het “Hengelen” naar gegevens. 





Bankzaken… net echt 



MALWARE / RANSOMWARE 





Wannacry (12 mei 2017) 

• Ransomware misbruikt zwakheid in MS OS 

• 230.000 computers besmet in 150 landen 

• Verspreid via Phishing mails 

 

Goldeneye / Petya (27 juni 2017) 

• 27 juni 2017 

• Ransomware versleutelt o.a. de MBR. 

• In Nederland o.a. APM en Maersk 

• Verspreid via Phishing mails 

 



WACHTWOORDEN  



Top 10 

 

1   123456 

2   123456789 

3   Qwerty 

4   12345678 

5   11111 

6   1234567890 

7   1234567 

8   password 

9   123123 

10   987654321 



IDENTIFICATIE 

IDENTIFICATIE 

 

AUTHENTICATIE 

 

AUTORISATIE 

 

Multi factor Authentication 



WiFi  



WiFi 



WiFi 

• Veilig WiFi via VPN 

• Wil je onderweg vertrouwelijke informatie versturen, maak 

dan gebruik van de 3G / 4G-verbinding  

• Maak niet automatisch verbinding met WiFi hotspots 

• Gebruik je geen WiFi, zet deze dan uit op je apparaat 

• Bescherm je wachtwoorden 

• Anti Virus 

• Firewall. Ook voor Android en iOS 

 

Waarom? 

 

 

 



WiFi 

ANDROID 

IOS 



WiFi 



PRIVACY  





PRIVACY 

Zo ziet je profiel eruit voor: Openbaar 



Social Media en bescherming 

1. Controleer de Privacy en beveiligingsinstellingen van elk social media platform die je gebruikt, en ga na welke data je 

publiekelijk wilt delen of privé wilt houden; 

2. Bescherm je persoonlijke informatie. Wees voorzichtig wat je online deelt en wees een beetje paranoïde wanneer je data gaat 

delen; 

3. Download geen bijlagen die je hebt ontvangen / klik niet op linkjes (verborgen linkjes) waarvan je niet zeker weet waar je naar 

toe wordt geleid; 

4. Wees voorzichtig met linkjes waarbij je ergens naartoe wordt geleid waar je moet inloggen of waar je persoonlijke gegevens 

moet invoeren. Kijk naar het domein en controleer of het een veilige verbinding is (HTTPS); 

5. Verander je wachtwoorden met regelmaat en wees er zeker van dat het een sterke en unieke wachtwoorden zijn. Gebruik twee 

staps authenticatie; 

6. Verwijder elke vorm van SPAM / Verdachte berichten die je tegenkomt; 

7. Blijf geïnformeerd en leer zoveel als mogelijk over online veiligheid; 

8. Houd alles up to date (browsers, software, plugins, add-ons en natuurlijk Windows e.d.); 

9. Gebruik meerdere vormen van beveiliging om criminelen buiten de deur te houden; 

10. Volg bovenstaande tips om nog beter frauderende berichten te herkennen. 

 



Accounts, trackers, profiles 

“OKGoogle” 



GDPR/AVG 25 mei 2018 

Algemene verordening gegevensbescherming 

 

Principes: 
• transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte, heeft 

hiervoor toelating gegeven en kent zijn rechten. 

• doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, 

en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden 

• gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk 

zijn, mogen worden verzameld 

• juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven 

• bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het 

beoogde doel 

• integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang 

door onbevoegden, verlies of vernietiging 

• verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen 



TOT SLOT 



BEVEILIGING / BE SAFE 

• Wachtwoorden (sterke wachtwoorden) 

• Hardware (Smartphone, Router, etc) 

• Anti Virus / Malware detection / Firewall 

• Backup 

• Updates 

• Weet wat je deelt → 

• GBV 

• Privacy settings 

• 24/7 Online? 



TOEKOMST 

• Internet of Things 

• Kunstmatige Intelligentie (AI) 

• Afhankelijkheid kritische infrastructuren 

• Overheden 

• Valse Informatie 

• Privacy (GDPR) / algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) 

• Big Data → 

• ? 

 

 



BEDANKT 


