
Infoavond Cybercrime



Onderwerpen:

- Oplichting via internet (aankopen / verkopen): Hinp Rodny 
Patris (Lokale Onderzoeksdienst)
- WhatsApp-fraude: Inp Peter Thielemans (Interventiedienst)
- Phishing: Hinp Brecht Peeters (Cel Technische
Ondersteuning)
- Vragenronde



WAAROM?

• Stijgend aantal feiten
• Bewustwording
• Cyberweerbaarheid



WAAROM?
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• Bewustwording
• Cyberweerbaarheid



Fraude bij aankoop/verkoop 
op internet.



WAT IS INTERNETFRAUDE?

• Oplichting
• Via het internet
• Een “goed” (of geld) laten overhandigen
• Valse namen of hoedanigheden
• Listige kunstgrepen
• Artikel 496 Swb



VAAK VOORKOMEND

• Aankoop betalen maar niet ontvangen
• Bankverificatie
• Verdere contacten buiten aankoopsite
• Betaling pakjesbedrijf
of transportbedrijf (account of inloggen)
• Voorschot



VOORBEELD BANKVERIFICATIE 1



VOORBEELD BANKVERIFICATIE 2



VOORBEELD BANKVERIFICATIE 3



INTERNETFRAUDE VOORKOMEN

• Te mooi om waar te zijn
• Lees alles goed en informeer je
• Delete! Delete! Delete!
• Geef jezelf niet bloot
• Surf via ‘https://’ bij online betalen + groene adresbalk



INTERNETFRAUDE VOORKOMEN

• Zoek naar reviews (echt?)
• Is de site betrouwbaar? KBOnr? Adres?
• Verschillende betaalmogelijkheden
• Logo =>
=> Tips op lokalepolitie.be!



SLACHTOFFER – EN NU?

• Breng zo snel mogelijk je bank op de hoogte
• Verzamel alle bewijsmateriaal (ook digitaal)

o Mails
o Chatberichten
o Bankafschriften
o Unieke ID zoekertje + website
o …

• Doe altijd aangifte



WhatsApp-fraude



What?

• Via WhatsApp
• Criminelen doen zich voor als 

bekenden
• Nieuw nummer
• Oude verwijderen
• Profielfoto gelijkend
• Videocall
• Stemfragment

• Betalingsverzoek €€€



Hoe?

Bekende

Oud nummer – nieuw 
nummer

Videocall

Betalingsverzoek
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Cijfers

• Stijgend (Corona)

• Meest aangehaalde band: Ouder-Kind

• Gemiddeld nadeel: 3168,00 EUR



Tips:

• Contact maken met de persoon
• “Oude nummer”
• Messenger of andere social media
• Videocall
• Vraag persoonlijke informatie

• Vriend of vriendin
• Buikgevoel

• Toch slachtoffer? -> Altijd aangifte doen bij politie en 
verdacht@safeonweb.be

mailto:verdacht@safeonweb.be


Phishing/Smishing



Say What?

• Samentrekking van fishing (vissen) en phreaking
(telefonie hacken/misbruiken)

• Smishing = SMS + phishing
• Vissen achter persoonlijke gegevens, codes en bankgegevens



Hoe gaan de daders te werk?



Hoe gaan de daders te werk?

• e-mail (bv. FOD Financiën)
• sms (bv. bpost, coronatoeslag, DPD,…)
• internetsites (bv. bankinstellingen, betaalpagina’s, 

2dehands,…)
• QR-codes (bv. FOD Financiën)
• telefonisch (bv. Microsoft)
• betaling van 1 cent?
• druk zetten



Voorbeeld FOD FINANCIEN



Hoe gaan de daders te werk: afzender



Hoe gaan de daders te werk: QR-code



Hoe gaan de daders te werk: druk leggen



Hoe gaan de daders te werk: hyperlinks



Hoe voorkomen?

• Controleer de link (zweef met je muis over de link en je ziet de echte 
URL verschijnen)
• Banken, overheid, … vragen geen belangrijke gegevens via sms of e-
mail
• Controleer de afzender
• Spel- en taalfouten??
• Stel in vraag en contacteer zelf je bank, contactpersoon
• Scherm sociale media af
• Hoe word je aangesproken?
• Te mooi om waar te zijn?



Toch slachtoffer geworden?

• kaarten blokkeren bij Cardstop
• wachtwoorden wijzigen
• contact opnemen met de bank om de overschrijving tegen te houden.
• aangifte komen doen => afspraak maken
• tips over cybercrime =>    
https://www.politie.be/5388/vragen/criminaliteit-op-het-
internet/welke-soorten-cybercrime-zijn-er

https://www.politie.be/5388/vragen/criminaliteit-op-het-internet/welke-soorten-cybercrime-zijn-er


Vragenronde?
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