
21
november

2022

Bezoek het
mobiele medialab

van de Politie
Mensen van Politie, gemeente en

buurtpreventie geven u voorlichting en tips.

Mis het niet!

van 15.00 uur
tot  20.00 uur
Locatie:
parkeerplaats s.v. Laar
Molenakkerdreef 101 Enkele veelvoorkomende zijn:

� WhatsApp fraude
(vriend of familielid in nood)

� Helpdesk fraude
(Microsoft, bank etc.)

� Phishing, Nepmails, en links
naar nepwebsites

� Hacken
� Ransomeware (gijzelsoftware)

CYBERCRIME

Cybercrime is criminaliteit met ICT als 
middel en doelwit. De meeste telefoons 
en bankpassen bevatten computer-
chips, die kunnen eveneens worden 
gemanipuleerd door cybercriminelen. 
Maar ook bedrijfssystemen, moderne 
auto's en chipkaarten zijn vatbaar voor 
cybercrime. Voor het plegen van cyber-
criminaliteit gebruiken criminelen spe-
ciale apparatuur en software. Daarom 
hanteert de politie voor de opsporing 
van cybercriminaliteit op haar beurt ook 
geavanceerde middelen en technieken.

Wat is cybercrime?

Voorlichting en aanpak
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5 eenvoudige regels om online beschermd te blijven

Controleer op virussen en malware
Hoewel het tijdrovend kan zijn, kost het minder tijd dan het herstellen van 
een geval van identiteitsdiefstal.

Wachtwoorden
Gebruik niet voor elk account hetzelfde wachtwoord. Wees creatief,
combineer letters (kleine- en hoofdletters), cijfers en speciale tekens.

Vergeet niet af en toe je wachtwoorden te wijzigen.

Vermijd phishing acties
Pas op voor vreemde URL's die om uw login en wachtwoord vragen. De 
startpagina ziet er echt uit, maar de URL is nep. Hierdoor kunnen hackers 
vitale informatie stelen en spam opnieuw plaatsen onder uw profiel.

Beveilig uw draadloze netwerk
Zorg er altijd voor dat u het standaardwachtwoord van uw router 
wijzigt. Cybercriminelen weten vaak hoe ze ze moeten opsporen 
door in uw netwerk te hacken en uw persoonlijke gegevens te stelen.

Koop nooit met persoonlijke gegevens op uw mobiele telefoon terwijl u 
op een onbeveiligd wifi-signaal zit. Je weet nooit wie er kijkt.

Praat niet met vreemden
We weten dat je dit als kind hebt gehoord, maar dezelfde regel geldt ook 
voor volwassenen, vooral als het gaat om mensen die je online ontmoet.
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