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Online babbeltrucs: herkent u criminelen?

Filmpje

https://youtu.be/uJkaXEOTELU


Welkom!

Even voorstellen:

Mijn naam is Saskia Hamminga-Roest, Marketing 
& Communicatie manager bij SeniorWeb

SeniorWeb: ‘de computerhulp voor u’

Vragen kunt u stellen via de chat. 



Inhoud

Onderwerpen:

• Veilig online – de basis 
• Hoe herkent u online oplichting (scam)?
• Valse e-mails in alle varianten 

- Phishing
- Catfishing
- Spearfishing

• SMS fraude
• Veilig online betalen (Marktplaats)



Veilig online – de basis

Beginnen met veiligheid

Beveilig uw computer, net als uw huis, tegen ongewenste indringers, zoals virussen.

De belangrijkste zaken waar u op moet letten zijn:

- Installeer beveiligingssoftware

- Houd uw systeem up-to-date

- Gebruik sterke wachtwoorden

- Gebruik geen openbare wifi-netwerken

- Open niet zomaar bijlagen en bestanden van internet

- Controleer het adres van websites

- Wees voorzichtig met links in e-mails



Scam: online oplichterij

Scam is het Engelse woord voor oplichterij. 

Zodra criminelen toegang tot uw computer hebben kunnen ze:

• Software installeren op je pc die je persoonlijke gegevens vastlegt. 
Hiermee kunnen ze informatie zoals gebruikersnamen en wachtwoorden misbruiken.

• Je pc op afstand overnemen en de instellingen aanpassen, zodat je pc gevoelig wordt voor 
misbruik.

• Creditcardgegevens opvragen zodat ze deze kunnen misbruiken.

• Je naar frauduleuze websites laten surfen en je vragen om gevoelige informatie in te vullen.



Scam: een voorbeeld

Een vorm van online oplichting kan een valse winactie per e-mail zijn. 



Valse e-mails: phishing

Phishing (afgeleid van fishing: vissen, hengelen)

Internetfraude: oplichten van mensen door ze te lokken naar een valse 
website.

Doel: Laten inloggen met inlognaam en wachtwoord of 
creditcardnummer. Fraudeur krijgt zo de beschikking over deze gegevens 

Meest voorkomende methodes van phishing:
• E-mail
• WhatsApp/SMS
• Betaalverzoek



Valse e-mails: voorbeelden



Hoe herkent u phishing?



Hoe herkent u phishing?



Hoe herkent u phishing?



Hoe herkent u phishing?

Advies:
gooi de mail weg, klik niet op de links.
of hang de telefoon op!



Catphishing

Catphishing is een variant van phishing via sociale netwerksites en datingsites. 
Iemand maakt een vals profiel aan.
Doel om iemand op te lichten of te misleiden.

Let op:
- De persoon lijkt te mooi om waar te zijn
- De relatie gaat snel
- De persoon is nauwelijks actief op sociale media
- Het verhaal klopt niet helemaal
- De persoon lijkt alles met u gemeen te hebben



Spear phishing

Van spear phishing is sprake wanneer er een gerichte aanval wordt uitgevoerd 
op een organisatie of een persoon.
Doel is om gegevens te stelen voor kwaadwillende doeleinden, of om malware 
te installeren op de computer van het slachtoffer.



SMS fraude

Berichtjes uit naam van banken, pakketbezorgers, met link om naar de (nep-)website te 
gaan. 
Vult u hier gegevens in dan stuurt u deze naar criminelen. 
Deze kunnen vervolgens op de echte sites inloggen met uw gegevens.



Samengevat

Waar moet u op letten? 

• Geef niemand uw inloggegevens. 

• Wees alert bij dreiging of urgentie. 

• Stuur nooit uw bankpas op!

• Ga zelf naar de internetbankierpagina of app. 

• Neem bij twijfel contact op met het desbetreffende bedrijf.

Bent u toch slachtoffer geworden?
• Meld het direct bij uw bank en laat uw pas blokkeren;
• Doe altijd aangifte bij de politie.



Dank u wel

Bedankt voor uw aandacht

www.seniorweb.nl/online-veiligheid

http://www.seniorweb.nl/online-veiligheid
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Veilig op Marktplaats



Voorstellen

• Frank van der Plaats 
• 36 jaar
• 16 jaar werkzaam bij Marktplaats
• 10 jaar fraude specialist.



Marktplaats in cijfers

8.2M

Monthly Unique visitors 

30 M

Yearly successful 
connections

350.000

Daily ads



Maar helaas waar geld rondgaat komen 
criminelen op af 



Een veilige online handelsplaats



Hoe werkt Marktplaats samen met de 
Politie:



Meer vertrouwen tussen gebruikers

iDEAL betaling

Veiliger



Ondanks alle inspanningen…



Voorkomen is nog veel beter!



Vijf simple stappen



TIP 1: Blijf kritisch



TIP 2: contact via Marktplaats berichten



TIP 3: Weet met wie je handelt



TIP 4: Betaal via Betaalverzoeken met 
iDEAL



TIP 5: Duidelijke afspraken over levering



Gelijk Oversteken Service



Online betaalmogelijkheden I

• iDEAL

• + veilig
+ vertrouwd, want via uw eigen bank
+ gemakkelijk voor klanten van internetbankieren
- Alleen binnen NL
- als het product niet of beschadigd wordt afgeleverd of als u het terugstuurt, 
bent u afhankelijk van de webwinkel voor het terugbetalen van het 
aankoopbedrag



Online betaalmogelijkheden II

• Creditcard

• + veilig
+ internationaal geaccepteerd
+ uitgestelde betaling
+ betwiste betalingen kunnen worden teruggedraaid
+ wordt het product niet of beschadigd afgeleverd, dan kunt de bank 
vragen uw betaling terug te draaien

• - jaarlijkse kosten creditcard



Online betaalmogelijkheden III

• PayPal

• + veilig
+ internationaal geaccepteerd
+ kopersbescherming (voor de meeste producten)

• - eerst aanmelden bij PayPal noodzakelijk



Hoe herken je een frauduleuze webshop

1 Check de naam van de webshop in de adresbalk

2 Hoge kortingen, alles op voorraad

3 Taalfouten

4 Geen contactgegevens

5 Vaak door omstandigheden “tijdelijk” geen mogelijkheid om via iDEAL te betalen



Check de verkoper op Politie.nl



Online succes overheerst:



Eerst checken, dan klikken

https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/

https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/


DANK U WEL

Heeft u nog 

vragen?


