
       

              Verslag van de bijeenkomst over  

Veilig op het internet 
(met enkele eenvoudige

 maatregelen) 

                                    gehouden op 22 mei 2015
                                          in Prinsenhof te Best 
  
                      

               

                          Sprekers: 
                          Rein Gebuis - Seniorweb Best
                          Jack van den Berg - Rabobank

 

Veilig op het internet
(met enkele eenvoudige maatregelen)
Themabijeenkomst gehouden op 22 mei 2015 in Prinsenhof, Best
Verslaglegger: John Peeters
Best, juni 2015 

Uitgave van SeniorenRaadBest.
mede namens KBO Best en PVGE Best
Adres:  Pinkelbergen 11, 5683LN,  Best
Tel.: 0499-378830
Email: info@seniorenraadbest.nl   
Website: www.seniorenraadbest.nl



Verslag van de bijeenkomst over 

'Veilig op het internet' 
(met enkele eenvoudige maatregelen)

gehouden op 22 mei 2015 in Prinsenhof te Best 

               Sprekers: 
                          Rein Gebuis - Seniorweb Best
                          Jack van der Berg - Rabobank

Introductie  door Nico Vrijenhoek

Nico Vrijenhoek, voorzitter van de seniorenraad in Best, heet iedereen welkom. 
Het internet is ook voor senioren onontkoombaar, zo begint hij deze informatie-
middag. Of we dat nu willen of niet, het is niet anders. Maar tegelijkertijd vormt 
het internet ook een bedreiging voor ons als gebruikers. Over de hele wereld 
liggen criminelen op de loer om niet alleen onze persoonlijke gegevens, maar 
ook onze wachtwoorden, inlogcodes en ons geld te ontfutselen, gebruik ma-
kend nu juist van datzelfde internet.

Doel van deze informatiemiddag is om de aanwezigen inzicht te geven in alle 
gevaren die dreigen, het gevoel te geven dat we ons tegen deze gevaren goed 
kunnen beschermen en dat dit met enkele eenvoudige maatregelen kan. 
Daardoor kunnen we ons toch veilig voelen in deze virtuele, onzichtbare wereld 
van internet. 
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1.  Veilig op internet door Rein Gebuis (Seniorweb Best) 

Als vrijwilliger bij SeniorWeb Best geeft Rein Gebuis 
eerst een overzicht van wat SeniorWeb als lokale 
kennisoverdrachtorganisatie in Best te bieden heeft. 
1.  SeniorWeb geeft regelmatig cursussen over alles 

wat met computers en digitaal communiceren te 
maken heeft, zoals Baas over je eigen PC, 
Fotoalbums maken, IPad voor beginners, Android 
tablets,Windows 10 en Digisterker (communiceren 
met de overheid m.b.v. DigiDee)..Deze cursussen 
vinden plaats in het gebouw achter CultuurSpoor 
Best op Raadhuisplein 68.

2.  Daarnaast wordt elke 1e maandag van de maand een voordracht gegeven 
over  een interessant onderwerp. Komende maanden gaat het over Skypen, 
Windows 10, Hulpmiddelen en E-books.

3.  Tot slot kan iedereen die een probleem heeft met zijn computer of een 
programma komen naar de Inloopmiddagen, waar ervaren vrijwilligers van 
SeniorWeb zullen proberen het probleem op te lossen. Dat is op elke 
dinsdag (13.30 - 16.00) en elke donderdag (10.00 - 12.00).

De laatste twee bijeenkomsten zijn in CultuurSpoor Best. Alle informatie is te 
vinden op www.seniorwebbest.nl>cursussen en op www.cultuurspoorbest.nl

De maatschappij wordt steeds meer digitaal.
Rein begint zijn verhaal over internet met de constatering dat de maatschappij 
steeds meer digitaal wordt. De acceptgirokaart is binnenkort verdwenen en 
wordt digitaal toegestuurd, facturen krijgen we straks niet meer op papier, koop 
je een apparaat dan zit daar geen gebruikshandleiding meer bij, maar moet die 
worden gedownload vanaf internet. En zelfs de overheid gaat vanaf 2017 alleen 
nog digitaal met ons communiceren. Zonder DigiD kun je geen belastingaan-
gifte meer doen. In plaats van brieven sturen wij steeds meer e-mails naar 
elkaar en gebruiken Facebook, Twitter, Skype, enz. 

100% veilig op internet? 
Wil dat allemaal goed gaan, dan zul je elk apparaat - pc, laptop, tablet of smart-
phone - moeten beveiligen tegen inbrekers en criminelen. Daar is geen ontko-
men aan. Men probeert je te tackelen met allerlei soorten middelen: zoveel 
mogelijk gegevens van je te verzamelen om uiteindelijk geld afhandig te maken. 
Privacy bestaat niet op internet, maar je kunt wel voorkomen dat men gegevens 
te weten komt waarmee dingen gebeuren die je echt niet wilt, zoals identiteits-
fraude. Hij vertelt er wel bij, dat 100% veiligheid op internet niet echt mogelijk 
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is. Dat kan niet want dan zou internet niet meer werken. Maar wel 99,9 %.
En dat kan al met enkele eenvoudige maatregelen, die hij tijdens deze voor-
dracht gaat uiteenzetten.. 

Wachtwoorden en hoe onthoud je ze?
Wachtwoorden zijn de eerste verdedigingslinie tegen on-
rechtmatige toegang tot je computer. Hoe krachtiger je 
wachtwoord, des te beter de beveiliging van je computer 
tegen hackers en schadelijke software. Kies een wacht-
woord dat bestaat uit een combinatie van kleine letters, 
hoofdletters, cijfers en symbolen, waar een ander niet zo 
makkelijk achter komt, maar dat jezelf wel makkelijk kunt 
onthouden. Voorbeeld: de omgekeerde voornaam van je 
partner of kind met hun verjaardag achterstevoren er 
achteraan en een leesteken. 

Wachtwoorden en een gebruikersnaam moet 
je tegenwoordig bij een heleboel sites en ac-
counts opgeven. Er wordt wel eens geadvi-
seerd overal een ander wachtwoord te nemen, 
maar dat  is onmogelijk te onthouden. Ze 
allemaal opslaan in één eigen document is 
linke soep. Handiger is om een wachtwoord-
beheerspakket - een password manager - te 
gebruiken, zoals Keypass. Dan hoef je eigen-
lijk maar één wachtwoord te onthouden: dat 
van Keypass. Het  nadeel daarvan is wel dat 
je niet weet waar ergens in 'de cloud' al je 
wachtwoorden liggen opgeslagen en wat er 
mee gebeurt of later mogelijk zal gebeuren. 

Rein's uiteindelijk advies is om hooguit 2 of 3 wachtwoorden te gebruiken, bij-
voorbeeld één voor alles wat met financiën te maken heeft, een andere voor 
online inkoopwebsites en een derde voor de rest. 

Firewall 
Als je een computer met Windows koopt, heeft deze zelf al een 
firewall. Die zorgt ervoor dat hackers of schadelijke software 
niet via het internet toegang kunnen krijgen tot je computer.  
De firewall van Windows werkt uitstekend en hoef je niet te 
vervangen door een ander. Laat hem dus altijd ingeschakeld 
staan.
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Antivirussoftware 
Behalve een firewall heb je ook antivirussoftware nodig, die je beschermt tegen 
virussen. Die kunnen niet alleen via hackers en programma's maar ook via e-

mails binnendringen. Er zijn heel wat anti-
viruspakketten: gratis pakketten (zoals AVG, 
Avira en A-vast) en betaalde (zoals McAfee, 
Norton, Kaspersky en Bitdefender). Een 
gratis pakket is voor de beginnende gebrui-
ker voldoende; de betaalde zijn maar ietsjes 
beter. Ben je een geavanceerde gebruiker 
dan is een betaald pakket wel aan te raden. 
Maar welke van de vele dan?  Het beste is 
om naar de website van de Consumenten-
bond,  Kieskeurig of Radar.nl te gaan, waar 
ze allemaal vergeleken en beoordeeld wor-
den. 

Belangrijk: laat op je computer niet meerdere viruspakketten tegelijk draaien, 
want dan zitten ze mekaar in de weg en is de kans groot dat de computer juist 
niet goed beveiligd is. Altijd dus maar één antiviruspakket actief laten zijn.

Phishing 
Wat is phishing precies? Dat is een e-mail die probeert jouw persoonlijke bank-
gegevens of wachtwoorden te ontfutselen. Zo'n e-mail lijkt te komen van een 
betrouwbare instantie, bijv. een bank of creditcardmaatschappij. Daarin staat 
bijvoorbeeld het aanbod om 'je computer te controleren' of  'de inloggegevens te 
checken'. Soms wordt verteld dat er iets onge-
wenst is gebeurd, bijv. met de beveiliging. Dan 
wordt je aangeboden dat te herstellen. Je moet 
daar-voor op een link klikken. Dan kom je 
meestal in een venster of op een site waarin 
om je persoonlijke gegevens wordt gevraagd. 
En die worden dan opgevist, richting oplichter. 

Deze pishing e-mails spelen soms ook juist in 
op je angst om opgelicht te worden of je ac-
count kwijt te raken. Je herkent zo'n phishing 
e-mail aan zijn onpersoonlijke aanhef. Maar 
let op: ook gepersonaliseerde e-mails kunnen 
phishing zijn.Wat moet je doen om dit alles te voorkomen? Niets doen! In ieder 
geval NIET op de link klikken en zeker niet je persoonlijke gegevens ergens in-
vullen, maar deze phishing e-mail gewoon weggooien.

                                                       -4- 



Nagebouwde valse websites
Er zijn websites die heel veel lijken op echte websites, bijvoorbeeld van een 
bekende onlinewinkel of een creditmaatschappij. Op deze bedrieglijk goed 
nagebouwde websites wordt je ook gevraagd je inlognaam, wachtwoord of 
creditcardnummer in te voeren. Met deze gegevens in 
handen kan de oplichter dan allerlei dure spullen via 
jouw bankrekening gaan kopen of veel geld van je reke-
ning afhalen. Als je in een webwinkel iets aangeboden 
krijgt wat "te mooi is om waar te zijn" weet je ook zeker 
dat je dat product niet bezorgd zal krijgen wanneer je 
het bestelt. Het verschil tussen de echte en de nage-
bouwde website kun je zien doordat bij de echte site 
'https://' voor de websitenaam staat en bij de nage-
bouwde 'http://'. Indien dit laatste, ga dan niet verder. Op de consumentenbond 
site staat een lijst van de webnamen van alle goede en alle valse webwinkels.

Spam
Spam is een bericht dat je ongevraagd ontvangt: een e-mailbericht of sms'je 
van een onbekend iemand. Meestal krijgen tienduizenden mensen hetzelfde 
bericht. Het kan ook een commentaar zijn dat op websites (bijv. nieuwssites, 
gastenboeken en weblogs) wordt gepost en die je leiden naar een ongewenste 

reclamewebsite. Spamberichten zijn niet echt 
schadelijk, maar wel hinderlijk. Om ze te on-
derscheppen is een spamfilter nodig. Bij de 
meeste antiviruspakketten is een spamfilter 
ingeschakeld. 
Je kunt ook zelf de ongemerkte oorzaak zijn 
van het verspreiden van een spambericht 
naar anderen!  Dat is als je een e-mailbericht 
verstuurt naar een hele lijst van emailadres-
sen. Die worden soms ongemerkt opgevan-
gen door iemand met kwade bedoelingen om 

spam te versturen. Moet je een bericht naar veel emailadressen verzenden, zet 
ze dan niet in het Aan-vakje. maar in het BCC-vakje van de mail. In het Aan-
vakje zet je bijvoorbeeld jezelf.

Malware 
Malware is een verzamelnaam voor al het bovenstaande allerlei soorten soft-
ware die willen verstoren of gegevens willen ontfutselen of toegang willen krij-
gen tot je computer. Een anti-malwarepakket biedt je bescherming tegen dit 
alles. Het is firewall, antivirus, anti-phishing en anti-spam in één. Het zijn be-
taalde pakketten (zoals Norton, McAfee), maar ook de betaalde versies van de 
gratis pakketten. Ga naar de Consumentenbondssite of die van Kieskeurig om 
hieruit een goede keus te maken.

                                                     -  5 - 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes programma op een website, die informatie over jou 
naar de browser sturen, zodat je de volgende keer sneller op die site terecht 
kunt. Cookies zijn op zich niet schadelijk. Meestal moet je cookies zelfs accep-
teren omdat anders bepaalde stukken van de website niet werken.

Gevaarlijk wifi-netwerk
Heb je je laptop of iPad ergens aangesloten op een wifi-net-
werk in een hotel, internetcafé, luchthaven of waar dan ook, 
dan bestaat de kans dat er iemand ergens in het netwerk mee-
kijkt en gegevens aftapt. Foto's en e-mails kun je nog wel ont-
vangen en versturen via een openbare wifi, als het maar geen 
gevoelige informatie (wachtwoorden, creditkaartnummers, etc.) bevat. 
Internetbankieren is echter uit den boze, zelfs in een internetcafé met een wifi-
met-wachtwoord. Te gevaarlijk. Heb je toch geld nodig of moet je betalen, ga 
dan naar een bank en doe je transacties op de conventionele manier. 

Tablets, smartphones, ipads, etc.
Ook op een nieuwe tablet, smartphone, ipad of iphone moet je beveiligingssoft-
ware installeren. Dat heeft de fabrikant niet zelf gedaan, omdat de kans op vi-
russen en andere malware op deze apparaten (nu nog) redelijk klein is. Instal-
leer voor de zekerheid bij aanschaf van een Android-tablet Lookout en voor een 
Apple-apparaat in de Applestore.

3.  Veilig internetbankieren  door Jack van den Berg

Jack van den Berg, werkzaam op de afdeling 
'Betrouwbaar en veilig bankieren' van de Rabobank 
begint te vertellen dat over de hele wereld criminelen 
bezig zijn om via het dataverkeer geld te ontfutselen 
van mensen die er niet op bedacht  zijn. Weliswaar is 
de bankfraude de afgelopen jaren fors afgenomen (in 
Nederland van 80 miljoen euro in 2011 naar 17 mil-
joen in 2014), dankzij maatregelen van de banken, 
toch vinden criminelen steeds weer nieuwe methodes 
om mensen geld te ontfutselen via phishing, valse 
mails, valse websites, valse telefoontjes en het 
aftappen van onbeveiligde wifi-verbindingen.

 .    
Nepmails van uw bank.
Het is lastig een nepmail te onderscheiden van een 
echte. Een nepbankmail ziet eruit immers uit als een 

echte mail, heeft het logo van uw bank en spreekt u aan op een manier die u 
kent van uw bank. Vaak wil men u waarschuwen voor een probleem en u help-
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en. Daarvoor moet u persoonlijke gegevens intypen of op een link of bijlage 
klikken. Juist daardoor wordt er iets binnengeladen dat persoonlijke gegevens 
aan uw computer ontfutselt zonder dat u het zelf doorhebt. Bekend is de zgn. 
mail van de ING-bank waarin u wordt uitgenodigd op de button 'Veilig bankie-
ren' te klikken. Ander voorbeeld: "Van diverse klanten hebben wij bericht ont-
vangen over onterechte afschrijvingen na het pinnen bij een bepaalde pinauto-
maat. Gebleken is dat u daar gisteren ook een transactie heeft gedaan. Tot op  
heden hebben wij geen opvallende afboekingen geconstateerd. Wij bevelen u  
wel aan een nieuwe betaalpas aan te vragen. Dat kunt u doen door te klikken  
op Vervangende betaalpas - Servicedesk".  Dit is een duidelijke nepmail.
Want in echte mails van een bank zult u nooit gevraagd worden op een link of 
bijlage te klikken. Bij twijfel stuurt u de nepmail naar uw bank:
valse-email@rabobank.nl,  valse-email@abnamro.nl,  valse-email@ing.nl,
valse-email@sns.nl,  valse-email@triodos.nl of  valse-email@icscards.nl 

Nagemaakte websites 
Een namaakwebsite is ook vaak moeilijk te onderscheiden van de echte. Maakt 
een typefoutje bij het intikken van de websitenaam, dan kunt u terecht komen 
op een namaak-website, die bedrieglijk veel lijkt op de echte, Door te klikken op 
een bijlage of link of een toets (bijv. 'terug' of 'vernieuwen') kan een virus wor-
den geladen dat stiekem uw persoonlijke gegevens ontfutselt. Vooral als u ge-
vraagd wordt even te wachten ("het bijwerken duurt een paar minuten") kan de 
schade al zijn aangericht. 

Beveiligde websites: check het slotje !
Check altijd bij de website van uw bank of een groene slotje op de adresbalk 
van uw webbrowser erbij staat, samen met de volledige naam van uw bank. Dit 
slotje betekent dat u een veilige verbinding met uw bank heeft. Bij frauduleuze 
praktijken staat het slotje soms niet in de adresbalk van de webbrowser maar 
op de webpagina zelf. Als u op het slotje klikt, check dan of de naam van de 
bank juist vermeld staat. Er mogen geen waarschuwingen worden getoond. Als 

er wel een waarschu-
wing verschijnt, sluit 
dan direct de internet-
browser af.  

Gevaarlijk gebruik van wifi
Als u gebruik maakt van een openbaar wifi, weet dan dat iedereen de gegevens 
die u intikt en verstuurt makkelijk kan aftappen en vervolgens misbruiken. Dus 
dan geen mails met persoonlijke informatie versturen, geen persoonlijke 
informatie doorgeven via websites, en zeker niet internetbankieren of andere 
financiële zaken doen op het internet via Wifi. 
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Vervalst telefoontje van uw bank
Telefonische oplichters zijn heel goed in het winnen van vertrouwen. U wordt 
gebeld door iemand die zich voordoet als een bezorgde medewerker van uw 
eigen bank. Hij wil u waarschuwen voor een mogelijke oplichter of dreigende 
bankfraude. Omdat hij veel van u weet, vertrouwt u hem en geeft u de per-
soonlijke gegevens door die hij van u vraagt - om u te helpen. Zoiets kan ook 
via een chatbericht. Dit is zeker een oplichter. Hoe kunt u dat weten? Omdat 
een bank u nooit telefonisch zal vragen om persoonlijke gegevens en beveil-
ligingscodes. 

Ook fraude bij mobiel bankieren? 
Bij mobiel bankieren is de kans op fraude veel minder dan bij internetbankieren. 
U moet uw mobiel wel beveiligd hebben met een toegangscode en ook up-to-
date versies hebben van uw software of apps. 
 
Wat te doen als u er toch bent ingetuind?
Als u zich na een vals telefoontje, een valse mail of valse website 
zich realiseert dat u er wel eens ingetuind zou kunnen zijn, en u 
bedacht ben op eventuele financiële schade, bel dan direct de 
Helpdesk Internetbankieren van uw bank en vertel wat u is over-
komen. Door een paar vragen te beantwoorden, kunnen zij u verder helpen en 
eventueel de schade voorkomen of beperken. De bank zal ook proberen de 
bron te achterhalen en die uit te schakelen om nog meer schade te voorkomen. 

Hoe kunt u deze internetfraude voorkomen?
Hier nog eens op een rijtje de belangrijkste tips om financiële schade via inter-
net te voorkomen: 
-  Heb een goed beveiligingspakket geïnstalleerd en actief
-  Check of de website veilig is: herkenbaar aan https:// en aan het slotje
-  Vul op een website of mail nooit zomaar een rekeningnummer, inlogcode of
   signeercode in.
-  Geef ook in een telefoon nooit uw inlogcode of rekeningnummer door
-  Als u de mailafzender niet kent, klik dan nooit op een link op een bijlage
-  Een bank zal u nooit in een mail vragen op een link of bijlage te klikken 
-  Weiger om op verzoek iets te doen met de randomreader van uw bank
-  Ga niet in op spectaculaire aanbiedingen ("nu voor € 2 i.p.v. € 20")
-  Log altijd uit als u klaar bent met internetbankieren.
-  Ga nooit online bankieren via een openbare wifi-verbinding
-  Geef nooit uw beveiligingscode per telefoon, e-mail of website door.
-  Meldt verdenkingen of onregelmatigheden direct aan de bank 
   en volg hun aanwijzingen op
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