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Zo lang als we bestaan, houden we uw geld veilig: een 
dikke kluis is altijd veiliger gebleken dan de oude sok. 
Inmiddels bewaren we geen biljetten meer in kluizen 
en is geld volledig digitaal. Onze huidige focus is om 
die data te beschermen tegen cybercriminelen en 
verstoringen van buitenaf.

Bij ABN AMRO bewaken meerdere teams onze digitale 
kluis. Ze voorkomen dat uw geld in verkeerde handen 
valt, en dat ongewenste gasten toegang krijgen tot uw 
gegevens. Zo kunt u zorgeloos en veilig online 
bankieren.

Hard nodig, want online dreiging als factuurfraude, 
malware, DDoS-aanvallen is er altijd. In veel gevallen 
blijkt een menselijke fout de sleutel waarmee 
cybercriminelen uw digitale voordeur binnen kunnen 
stappen.

Ook klanten van ABN AMRO zijn de afgelopen jaren 
slachtoffer geworden van fraude. Ondernemers – van 
iedere omvang – kunnen interessante doelwitten zijn 
voor criminelen. Die gaan vaak zo geraffineerd te werk, 
dat zelfs de meest oplettende medewerker alsnog een 
verkeerde link opent.

In dit whitepaper leggen we uit wat de meest 
voorkomende vormen van cybercrime zijn en hoe ze 
werken. Ook laten we zien wat u kunt doen om uw 
organisatie te beveiligen. In de huidige cyberwereld 
volstaat ‘een goed antiviruspakket’ al lang niet meer. 
Voorwaarden voor veilig ondernemen: een hoog 
bewustzijn van de risico’s en een uitgedacht actieplan 
op de plank.

Veilig zakendoen:  
zo houdt u grip op cyberrisico’s
Cybersecurity, help uw collega’s er een gewoonte van te maken
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1 Malware

Malware staat voor malicious software. Fraudeurs 
zetten die in om toegang te krijgen tot computers, 
tablets, smartphones en andere apparatuur. Alleen al 
een website openen, kan voldoende zijn om uw 
apparaat te besmetten. Malware kan computers op 
verschillende manieren beïnvloeden: van het aan- of 
uitschakelen van een functionaliteit tot een volledige 
overname, waarbij fraudeurs ongemerkt een apparaat 
kunnen doorzoeken. Virussen zijn de bekendste vorm 
van malware, maar ook andere vormen van schadelijke 
software vallen onder malware. Denk aan adware, 
ransomware, spyware, Trojaanse paarden, keyloggers 
en botnets.

1.1 Computervirus
Het effect van een computervirus verschilt per soort. 
Virussen veroorzaken in veel gevallen schade; ze zijn 
bijvoorbeeld gemaakt om uw gegevens te wissen. 
Andere soorten zijn gericht op informatiediefstal of 
spionage. In de meeste gevallen heeft u niet door dat 
uw computer is besmet. Door een veiligheidslek kan 
een virus uw besturingssystemen of software 
binnenkomen, meestal gebeurt dit via een e-mail-
bericht of online bestand. Zodra een computer is 
geïnfecteerd, zijn computervirussen in staat zich te 
verspreiden en andere computers te besmetten. 

1.2  Adware
Adware of ‘advertentie-ondersteunde software’ is een 
softwareapplicatie die advertenties weergeeft. Normaal 
gesproken is adware bedoeld om – met uw 
toestemming – gegevens te verzamelen, zoals cookies. 
Gebeurt dit niet en verzamelt adware alsnog uw 
gegevens, dan beschouwen we deze software als 
kwaadwillend. Door een geïnfecteerde website te 
bezoeken of een besmet programma te downloaden, 
kan adware op uw computer terechtkomen. Hierbij 
gebruiken fraudeurs vaak hacking-technieken. Ze 
komen uw computer bijvoorbeeld binnen via een 
beveiligingslek in de browser. Adware die zo werkt 
noemen we een ‘browserkaper’.

1.3 Ransomware
Ransomware – ook wel gijzelsoftware – versleutelt uw 
computer, een map of de data daarin, zodat u niet 
meer bij uw eigen documenten kunt. In ruil voor een 
geldbedrag (ransom) beloven fraudeurs u weer toegang 
te geven. Slachtoffers van ransomware vinden vaak 
een tekstbestand met betaalinstructies op de plek 
waar eerst de documenten stonden. 

Ook mobiele apparaten (meestal Android) kunnen 
worden geïnfecteerd, via drive-by downloads. 

Infectie kan ook plaatsvinden via valse apps, die 
eruitzien als populaire diensten, bijvoorbeeld Adobe 
Flash of een antivirusproduct.

1.4 Spyware
Spyware kan allerlei gegevens over het gebruik van uw 
computer opslaan en doorsturen naar anderen. Vaak 
merkt u daar niets van. Er zijn ook spyware-varianten 
die uw computer vertragen, uw startpagina aanpassen 
of voor veel reclamepop-ups zorgen.
 
1.5 Trojaans paard
Zodra u een geïnfecteerd bestand opent, wordt een 
server op uw computer geïnstalleerd, zonder dat u het 
door heeft. Eigenlijk net zoals bij het paard van Troje. 
Vervolgens is de harde schijf beschikbaar voor de 
fraudeur, die met behulp van een simpel programma 
uw computer kan binnendringen.

1.6 Keylogger
Een keylogger is een programma dat toetsaanslagen 
en muisbewegingen op uw computer kan registreren. 
Fraudeurs proberen door middel van keyloggers 
persoonlijke informatie als wachtwoorden, 
gebruikersnamen of creditcardnummers te stelen.

1.7 Botnets
Een botnet ‘kaapt’ uw computer, ook hier weer zonder 
dat u het doorheeft. Doel is om zoveel mogelijk 
computers te infecteren en controleren. Zo ontstaat er 
een Robot Network, dat tegen betaling kan worden 
ingezet voor bijvoorbeeld een DDoS-aanval. Bij een 
DDoS-aanval wordt zo veel mogelijk dataverkeer 
gegenereerd richting een bepaald doelwit, waardoor 
servers traag worden of zelfs helemaal plat komen te 
liggen.

Dit zijn de gevolgen van malware
Afhankelijk van het soort malware kunnen er bij 
een besmetting ernstige gevolgen optreden. 
Uw computer en bestanden kunnen worden 
vergrendeld, gegevens en inlogcodes kunnen 
worden ontvreemd of u wordt overladen met 
advertenties. Daarnaast kan het voorkomen dat 
de fraudeur met u meekijkt, terwijl u online uw 
bankzaken regelt. Die kan tegelijkertijd 
betalingen aanpassen, waardoor geld op een 
andere rekening terechtkomt. Soms proberen 
fraudeurs de controle over uw computer over te 
nemen. Zodra dit lukt, kunnen ze vanuit die 
computer e-mails versturen en op zoek gaan 
naar gevoelige informatie.
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2 Tech support scam

Bij deze vorm van fraude worden bedrijven gebeld door 
iemand die zich voordoet als medewerker van een 
bekend techbedrijf, zoals Microsoft of Google. Meestal 
is dit een ‘security-expert’, ‘IT-specialist’ of 
‘helpdeskmedewerker’. Het doel: al pratende toegang 
krijgen tot uw systemen. Tech Support scam staat ook 
wel bekend als de Microsoft-scam of helpdeskfraude.

Zo werkt het
Om te bewijzen dat uw computer een storing heeft, 
wordt u gevraagd een aantal acties uit te voeren. Deze 
zorgen altijd voor een foutmelding op uw scherm en 
uiteraard dringt de fraudeur aan op snel maatregelen 
nemen om grotere problemen te voorkomen. De opzet: 
slachtoffers schrikken van wat ze zien, en zijn bereid 
om (tegen betaling) de zogenaamde problemen op te 
lossen. 

Deze vorm van fraude komt ook voor in combinatie 
met malware. In dat geval verschijnen er pop-ups op 
het scherm, waarin staat dat uw computer besmet is 
en dat u contact moet leggen met de helpdesk van het 
zogenaamde techbedrijf. 

De ‘helpdeskmedewerker’ vertelt u dat u software 
moet downloaden om het probleem op te kunnen 
lossen. Dit kan een veelgebruikt, betrouwbaar 
programma zijn als Teamviewer. Daarmee verschaft de 
fraudeur zich toegang tot uw computer en wordt 
schade of diefstal van gevoelige informatie kinderspel.

Dit zijn de gevolgen van tech support scam
In sommige gevallen resulteert deze fraude in 
een eenmalige betaling van een groter bedrag 
dan u zelf dacht over te boeken, omdat 
fraudeurs toegang tot uw computer hebben of 
een ander scherm laten zien dan wat er 
daadwerkelijk in uw online bankieren omgeving 
gebeurt. Lukt het de fraudeur toegang te krijgen 
computer en/of de betaalgegevens, dan zijn de 
gevolgen vaak ernstiger.
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3 Phishing

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij 
fraudeurs op verschillende manieren vissen naar 
persoonlijke gegevens. Op slinkse wijze proberen 
fraudeurs via internet uw bankgegevens te ontfutselen. 
Dit kunnen rekening- en creditcardnummers zijn, maar 
ook pin- of CVC-codes. In veel gevallen gebeurt dit via 
een e-mail waarin u om vertrouwelijke informatie wordt 
gevraagd. In de phishing-mail zit een link naar een valse 
website of een bijlage. Als u op de linkt klikt, kan er 
ongemerkt malware op uw computer geïnstalleerd 
worden. Wanneer u vervolgens uw gegevens en 
beveiligingscodes invoert, gaat de fraudeur ermee aan 
de haal.

Criminelen gebruiken verschillende kanalen om naar 
gegevens te vissen:

3.1 Valse e-mail
Deze e-mails lijken van een betrouwbare organisatie te 
komen, zoals Ziggo, Wehkamp, Staatsloterij of uw 
eigen bank. Ze zijn echter vals en bedoeld om u geld 
afhandig te maken.

3.2 WhatsApp
Via een nepbericht krijgt u een link gestuurd. Daarbij 
komt de mededeling dat u een WhatsApp-update moet 
uitvoeren. Door op deze link te klikken, downloadt u 
een malafide app die alle gegevens en contacten in uw 
smartphone overneemt.

Het komt ook voor dat fraudeurs zich via WhatsApp 
voordoen als een bekende of familielid. De fraudeur 
stuurt dan een bericht met de mededeling dat hij een 
nieuw telefoonnummer heeft. Vervolgens wordt u 
gevraagd om met spoed een geldbedrag over te maken, 
omdat uw vriend of familielid in de problemen zit. 

Via WhatsApp worden ook berichten verstuurd over 
winacties. De indruk wordt gewekt dat u een prijs heeft 
gewonnen. Dit soort acties lijken georganiseerd door 
bekende merken, maar in werkelijkheid sturen 
fraudeurs deze berichten. Zo proberen ze persoons-
gegevens te bemachtigen, of laten ze u een duur 
sms-abonnement afsluiten. 

3.3 Instagram 
Instagram-phishing is gericht op gebruikers met veel 
volgers. Dit soort accounts krijgen een e-mail die 
afkomstig lijkt van Instagram, waarin het slachtoffer 
wordt gevraagd via een link in te loggen. Zo krijgt de 
fraudeur beschikking over de gegevens van het 
slachtoffer. 

Via het gestolen account benadert de fraudeur 
bedrijven met de vraag of zij reclame willen maken via 
‘zijn’ Instagramaccount met veel volgers. Vervolgens 
maken de bedrijven hiervoor geld over. Uiteraard naar 
het rekeningnummer van de fraudeur.
 
3.4 Smishing
Phishing-berichten kunnen ook via sms komen. Dit 
heet Smishing. Fraudeurs sturen een sms met 
bijvoorbeeld de mededeling dat een bankrekening uit 
veiligheidsoverwegingen is geblokkeerd. In het bericht 
staat dat het slachtoffer een blokkade van de rekening 
kan voorkomen via een bepaalde website of door op 
een link te klikken. Het slachtoffer wordt zo naar een 
nepsite geleid. Die lijkt sprekend op de website van de 
bank en is bedoeld om inloggegevens van het 
slachtoffer te ontfutselen.

3.5 Marktplaatsfraude
Bij Marktplaatsfraude geeft een koper aan al eens te 
zijn opgelicht en vraagt daarom om een kopie van het 
identiteitsbewijs en de bankpas van de verkoper. Dit 
nadat hij zelf ook een kopie van zijn identiteitsbewijs en 
bankpas heeft gestuurd. Daarna vraagt hij de verkoper 
om zijn betaling, die afkomstig zou zijn van een 
zakelijke rekening, te ‘bevestigen’ met behulp van een 
code. In werkelijkheid probeert de fraudeur zo zijn 
telefoon te koppelen aan de Mobiel Bankieren-app van 
het slachtoffer. Vervolgens wordt de bankrekening 
leeggehaald.

3.6 Identiteitscontrole via een 1-centoverboeking
Vaak richten fraudeurs zich op verkopers die actief zijn 
op verkoopsites als Marktplaats. De fraudeur benadert 
de verkoper via WhatsApp en geeft aan interesse te 
hebben in de aangeboden spullen. Vervolgens krijgt de 
verkoper een link met het verzoek een bedrag van 
€ 0,01 over te maken, zogenaamd om er zeker van te 
zijn dat de verkoper te vertrouwen is en om de 
identiteit te controleren. Als de verkoper het bedrag 
van € 0,01 overmaakt via de link, krijgt de fraudeur de 
betaalgegevens in handen waardoor hij vervolgens de 
bankrekening van de verkoper kan leeghalen.
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4 Business E-mail Compromise

‘Business E-mail Compromise’ (BEC) is een 
geavanceerde vorm van phishing die het e-mail  kanaal 
misbruikt en zich vooral op bedrijven richt. Een 
BEC-aanval begint bij grondig voorwerk door de 
fraudeur. Deze heeft uw bedrijf in het vizier en speurt 
het web af op zoek naar e-mailadressen en sociale 
mediaprofielen van medewerkers. Zo vindt de fraudeur 
bedrijfsinformatie en nieuws over uw onderneming – 
publieke informatie die voor criminelen zeer waardevol 
is. Zo kunnen zij het taalgebruik steeds beter 
aansluiten bij de taal van het bedrijf dat zij als doelwit 
hebben. 

De fraudeur doet zich vaak voor als iemand anders. 
Bijvoorbeeld door een e-mailadres te creëren dat 
sprekend lijkt op dat van de CEO, of door een bestaand 
e-mailadres te vervalsen. Of hij steelt het wachtwoord 
van een e-mailaccount via een phishing- of malware-
aanval, en logt met dit wachtwoord in op een 
e-mailaccount. Zo lijkt het net alsof de e-mail van een 
bekende komt.

Het doel van de fraudeur is om vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie los te peuteren en medewerkers 
over te halen geld over te maken. Natuurlijk naar 
bankrekeningnummers die hij beheert. BEC heeft een 
aantal varianten, de drie meest voorkomende 
beschrijven we hieronder. 

4.1 Valse-factuurscam
U krijgt een factuur van een leverancier met wie u  
al een tijd samenwerkt. Wel moet u het bedrag 
overmaken naar een ander rekeningnummer dan 
normaal. In dit geval naar dat van de fraudeur. 

4.2 CEO-fraude
De fraudeur doet zich voor als een hooggeplaatste 
medewerker van uw bedrijf, vaak een CEO. Deze ‘CEO’ 
stuurt een urgente e-mail, bijvoorbeeld over een project 
waar direct een betaling voor nodig is. Ook kan de 
‘CEO’ verzoeken om vertrouwelijke informatie over uw 
bedrijf prijs te geven. 

4.3 E-mailaccount hacken en e-mail versturen
De fraudeur hackt het e-mailaccount van een 
medewerker, en gaat hierin op zoek naar een factuur 
die verstuurd moet worden naar een partij waarmee u 
een relatie heeft. De fraudeur past het rekening-
nummer op deze factuur aan, of vraagt de financiële 
afdeling van uw bedrijf om dit te doen. Zo komt de 
betaling bij de fraudeur terecht. 

Het komt ook voor dat de fraudeur een bericht 
meestuurt met de factuur die nog uitgestuurd moet 
worden. Hierin staat dan dat het rekeningnummer 
recent is gewijzigd, met het verzoek of het bedrag  
naar dit nieuwe nummer kan worden overgemaakt. 
Soms stuurt de fraudeur vanuit een gehackte account 
berichten naar klanten van uw bedrijf, met de 
mededeling dat een eerdere betaling is mislukt.  
Er wordt gevraagd om het geld op een ander 
rekeningnummer te storten. 

Dit zijn de gevolgen van  
Business E-mail Compromise
Bij een BEC wordt het bedrag volgens alle 
geldende procedures van de bank overgeboekt, 
vaak naar een buitenlandse rekening, waardoor 
er niemand aansprakelijk kan worden gesteld. 
Het gaat meestal om hoge bedragen en 
aanbetalingen of overnames; daar kiezen 
fraudeurs de facturen op uit. 

3.7 Phishing via de telefoon
Bij phishing via de telefoon proberen fraudeurs in een 
telefoongesprek persoonlijke gegevens te 
bemachtigen. Vaak gebeurt dit kort na ontvangst van 
een voorafgaand verstuurde phishing-mail.  
De fraudeurs doen zich vervolgens aan de telefoon 
voor als medewerker van een bank met de mededeling 
dat de rekening is geblokkeerd. Om de blokkade op te 
heffen, wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens als 
pincodes en andere beveiligingscodes door te geven. 
Hiermee plunderen de fraudeurs vervolgens de 
bankrekening,

Dit zijn de gevolgen van phishing
Via phishing proberen fraudeurs u ervan te 
overtuigen persoonlijke informatie en 
bankgegevens prijs te geven. Het doel is 
meestal om geld van uw rekening te halen.
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5 Betaalpasfraude

Betaalpasfraude komt niet alleen voor bij betaalpassen 
(debitcards), maar ook bij creditcards. Het komt voor in 
Nederland en in het buitenland. Voor betaalpasfraude 
hebben fraudeurs twee dingen nodig: een betaalpas, 
en de bijbehorende pincode. Hier kunnen ze op 
verschillende manieren aan komen. 

5.1 Gestolen of verloren betaalpassen 
Een fraudeur kan uw betaalpas op allerlei manieren 
stelen, bijvoorbeeld door zakkenrollen of beroving. 
Hebt u een nieuwe betaalpas aangevraagd die met de 
post naar u toe komt? Dan kan de fraudeur hem uit het 
posttraject onderscheppen, of zelfs uit uw brievenbus 
vissen. Ook kan hij tegenover de postbezorger doen 
alsof hij de pas heeft aangevraagd. 

Een andere variant van diefstal is wanneer u denkt dat 
de geldautomaat uw pas heeft ingeslikt, maar deze 
eigenlijk wordt vastgehouden door een speciaal, 
ingebouwd apparaatje. Als u vervolgens wegloopt, 
haalt de fraudeur uw pas uit de automaat. 

De ‘babbeltruc’ is een methode die vaak wordt 
toegepast. Een fraudeur komt bij u aan de deur of 
spreekt u aan op straat. Met een ogenschijnlijk 
geloofwaardig verhaal vraagt hij u om via een mobiel 
apparaat te betalen, zodat u uw pincode invoert. In dit 
proces wisselt de fraudeur uw pas om voor een valse.

Tot slot kunt u gevraagd worden om uw actieve 
betaalpas op te sturen. Soms doet de fraudeur alsof 
het urgent is, bijvoorbeeld door te dreigen dat uw 
betaalpas geblokkeerd wordt. Of door aan te geven dat 
u kosten moet betalen als u hem niet op tijd opstuurt. 

5.2 Skimming
De fraudeur plaatst een opzet- of voorzetstuk op een 
geld- of betaalautomaat waarmee de magneetstrip van 
uw betaalpas gekopieerd kan worden. De gegevens die 
hiermee binnenkomen, worden gebruikt om uw 
betaalpas na te maken. Skimming komt in Nederland 
steeds minder voor, omdat we hier gebruikmaken van 
de chip in betaalpassen – en niet van de magneetstrip. 
Buiten Europa wordt de magneetstrip nog wel 
gebruikt, en loopt u dus meer risico om geskimd te 
worden. 

5.3 Frauduleuze pasaanvraag
Fraudeurs kunnen een nieuwe pas aanvragen met 
persoonlijke informatie die ze bijvoorbeeld via phishing 
van u hebben gestolen. Vervolgens onderscheppen ze 
de nieuwe pas uit de post, of vissen hem uit uw 
brievenbus. 

Ook aan uw pincode kunnen fraudeurs op verschillende 
manieren komen:

5.4 Phishing
Fraudeurs doen zich voor als een ander, bijvoorbeeld 
als ABN AMRO of zelfs de politie. Via de telefoon, een 
brief, website, sms-bericht of phishing-mail kunnen ze 
om uw gevoelige informatie vragen. 

5.5 Toetsenlogger op mobiele betaalautomaat
Fraudeurs kunnen een ‘toetsenlogger’ op een 
betaalautomaat plaatsen, waardoor elk cijfer dat u 
aanslaat direct wordt opgeslagen. 

5.6 Pincode afkijken
De meest ouderwetse vorm van een pincode stelen, is 
door die gewoon af te kijken. Dit kan fysiek gebeuren, 
doordat de fraudeur over uw schouder meekijkt. Maar 
het kan ook via een camera gaan die de fraudeur bij 
een geldautomaat heeft geplaatst. 

5.7 Zwakke pincodes kraken
Wanneer fraudeurs een betaalpas in handen krijgen, 
zullen ze altijd proberen de pincode te raden. Daarbij 
gebruiken ze de postcode en geboortedatum van de 
eigenaar.

Dit zijn de gevolgen van betaalpasfraude
Bij betaalpasfraude krijgen fraudeurs toegang 
tot uw rekening. Hiermee kunnen ze geld van 
uw rekening opnemen en betalingen verrichten, 
ook in landen buiten Europa.
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6 Word geen slachtoffer

Cybercriminaliteit is een serieus risico voor onder-
nemers. Meestal is het doel van fraudeurs zo plat als 
een dubbeltje: ze zijn uit op uw geld. Hieronder vindt u 
de belangrijkste maatregelen, waarmee u het 
cybercriminelen zo lastig mogelijk maakt. 

A. Veiligheid begint met bewustwording
Nog steeds is de mens de zwakste schakel in cyber-
beveiliging. Begrijpelijk, want niemand is perfect en 
cybercriminelen gaan zeer geraffineerd te werk. Maak 
fraude daarom bespreekbaar in uw bedrijf en vergroot 
daarmee de oplettendheid van uw medewerkers.

Maak cybercrime belangrijk
 ▶ Maak cybersecurity bespreekbaar in alle lagen van 
uw bedrijf, maar vooral op afdelingen die 
betaalopdrachten verwerken.

 ▶ Inventariseer de belangrijkste risico’s voor uw bedrijf 
en geef uw mensen concrete tips om die te 
verkleinen. Sta open voor de vragen en twijfels van 
medewerkers; zij kennen de praktijk. 

 ▶ Zet online fraude – en het voorkomen ervan – op de 
bestuur agenda. Net zoals bij andere operationele 
risico’s, bijvoorbeeld brand.

 ▶ Interne bewustwording over bijvoorbeeld 
CEO-fraude en preventie verkleint de kans dat 
werknemers overtuigd worden door een fraudeur. 
Organiseer daarom regelmatig trainingen of bedenk 
geheugensteuntjes op controle van e-mailadressen.

 ▶ Neem niet zonder meer aan dat een persoon die u 
belt ook daadwerkelijk werkt bij het bedrijf dat hij 
noemt.

 ▶ Maak een digitaal ontruimingsplan voor 
cyberaanvallen en zorg voor een escalatieprocedure. 
Weet wat u moet doen als het toch een keer 
misgaat.

Verstandig e-mailen
 ▶ Maak medewerkers ervan bewust dat fraudeurs 
vaak werken met valse e-mails.

 ▶ Richt een intern meldpunt in voor vreemde e-mails 
en verzoeken tot overboeking. Benoem iemand die 
dit soort e-mails verifieert en zo nodig direct actie 
onderneemt. 

 ▶ Tip: Voer regelmatig een phishing-test uit bij uw 
medewerkers of verstuur eens een valse factuur. Dit 
vergroot het bewustzijn bij medewerkers enorm.

 ▶ Verwijder berichten van ogenschijnlijk betrouwbare 
partijen waarin expliciet wordt gevraagd om 
inlogcodes en beveiligingscodes. Banken zullen u 
hier nooit om vragen.

 ▶ Wees alert als u gevraagd wordt € 0,01 over te 
maken ter verificatie. 

 ▶ Download geen bestanden die van een onbekende 
bron afkomstig zijn.

 ▶  Klik nooit zomaar op een link of bijlage. Door met 
uw cursor op de link te gaan staan zonder te klikken 
ziet u het adres waar de link naar leidt. 

Pop-ups
 ▶ Verschijnt er een pop-up op uw scherm met een 
telefoonnummer? Bel dit nooit en laat uw computer 
controleren op malware.

 ▶ Installeer nooit software op uw computer naar 
aanleiding van een e-mail, telefoongesprek of 
pop-up.

E-mailaccounts en wachtwoorden
 ▶ Een e-mailadres van uw medewerkers vinden, is 
een fluitje van een cent. Denk dus goed na over 
welke informatie u online zet.

 ▶ Houd privé- en zakelijke e-mail strikt gescheiden. Zo 
verkleint u de kans dat uw zakelijke e-mailadres en 
wachtwoord bij een datalek in verkeerde handen 
valt. 

 ▶ Gebruik veilige en sterke wachtwoorden. Of gebruik 
een wachtzin, Face ID, Touch ID of een 
beveiligingspatroon.

 ▶ Maak gebruik van twee-factor-authenticatie voor 
inloggen op een e-mailaccount. Als fraudeurs alleen 
het wachtwoord van uw e-mailaccount hebben 
buitgemaakt, kunnen ze nog steeds niet inloggen.

 ▶ Wijzig wachtwoorden regelmatig. 
 ▶ U kunt uw eigen domein beschermen tegen 
spoofing. Dit is e-mail die ongewenst vanuit uw 
account wordt verstuurd. Via uw e-mailprovider kunt 
u hiervoor DMARC/DKIM-bescherming regelen.
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B. Geldzaken regelen? Doe het met aandacht!
Controleer uw bankzaken goed, eventueel samen met 
ons. Kijk bijvoorbeeld regelmatig kritisch naar de 
recente bij- en afschrijvingen en uw betaalproducten. 
Komt u een afschrijving tegen die u niet herkent of ziet 
u dat er een extra pas is aangevraagd zonder dat u daar 
zelf een aanvraag voor heeft gedaan? Neem dan direct 
contact met ons op.

Rekeningafschriften
 ▶ Stel als het kan een opname- en kredietlimiet in. 
Hoe meer u rood kunt staan, hoe groter de kans op 
schade.

 ▶ Controleer uw digitale afschriften regelmatig: let op 
verdachte transacties en afschrijvingen waarvoor u 
geen toestemming heeft gegeven.

Betalingen
 ▶ Voer betalingsverkeer in uw organisatie uit op een 
aparte computer. Gebruik deze voor niets anders 
dan betalingsverkeer. Zo wordt de kans minimaal dat 
uw computers of het netwerk worden besmet met 
malafide software.

 ▶ Stel regels op over wie een betaalopdracht mag 
uitvoeren als er geen goedgekeurde factuur is, en 
volg deze regels altijd op. 

 ▶ Zorg ervoor dat er altijd meerdere handtekeningen 
moeten worden gezet bij een betaalopdracht. 
Functiescheiding en dubbele autorisatie zijn hier 
prima tools voor; twee mensen zien altijd meer dan 
één. En voor een fraudeur is het moeilijker om twee 
medewerkers te misleiden. U kunt in ABN AMRO 
Internet Bankieren en Access Online eenvoudig zelf 
bevoegdheden instellen. 

 ▶ Probeer uitzonderingen op betaalprocedures altijd te 
vermijden. Wijkt een betaalopdracht toch af van de 
geldende regels? Controleer opdrachten dan altijd 
twee keer, bijvoorbeeld door een extra controle bij 
een andere collega met beslissingsbevoegdheid in 
betalingsverkeer, of een leidinggevende. 

 ▶ Krijgt u een verzoek per e-mail die afwijkt van de 
regels? Neem dan via een ander kanaal contact op 
met uw CEO of leverancier, bijvoorbeeld via de 
telefoon. Door een extra check weet u zeker dat de 
opdracht correct is. Gebruik hiervoor altijd de 
contactgegevens die bij u bekend waren, niet de 
contactgegevens uit de e-mail.

 ▶ Controleer altijd zorgvuldig het e-mailadres bij een 
betaalopdracht. Soms wijkt een valse e-mail één 
letter af van het origineel, waardoor medewerkers 
deze fout eenvoudig over het hoofd zien.

Veilig gebruik van uw betaalpas
 ▶ Wees alert op afwijkingen bij betaal- en 
geldautomaten, zoals een afwijkende pasgleuf. 

 ▶ Laat u niet afleiden tijdens het betalen.
 ▶ Slikt een automaat uw pas in? Laat hem meteen 
blokkeren bij ABN AMRO, ga niet weg bij de 
geldautomaat en ga niet in op hulp van anderen. 

 ▶ Geef uw pas nooit af aan een ander, ook niet bij een 
mobiele betaalautomaat.

 ▶ Berg uw pas goed op in een afgesloten gedeelte in 
uw jas of tas.

 ▶ Verstuur nooit uw actieve betaalpas per post. Let op: 
verstuur ook uw doorgeknipte betaalpas niet per 
post, de chip op de betaalpas werkt dan nog.

 ▶ Zodra u uw betaalpas niet meer in eigen bezit heeft, 
blokkeer hem dan direct via ABN AMRO 
(telefonisch, via uw app of via Internet Bankieren).

 ▶ Controleer bij de kassa of geldautomaat of er 
niemand te dicht achter u staat. Vraag eventueel of 
deze persoon afstand wil houden. 

Pincode
 ▶ Scherm tijdens het pinnen uw code af met uw hand 
of lichaam.

 ▶ Voer op een website nooit de pincode van uw 
betaalpas in.

 ▶ Deel uw pincode nooit met anderen. Medewerkers 
van ABN AMRO zullen u nooit om uw pincode 
vragen. Mocht iemand uw pincode achterhalen, 
wijzig die dan via een geldautomaat van 
ABN AMRO.

 ▶ Schrijf uw pincode niet op een briefje en bewaar 
deze al zeker niet bij uw pas.

 ▶ Kies een pincode die niet makkelijk te raden is (zoals 
0000 of 1234) en te herleiden naar persoonlijke 
gegevens, zoals uw geboortedatum of postcode. 
Gebruik voor elke betaalpas een andere pincode.

 ▶ Betaal waar het kan contactloos. Dat kan bij 
bedragen tot € 25 zonder pincode.
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C. Computer en netwerk
Zorg voor een goede bescherming van uw computer en 
netwerk. Maak gebruik van recente en legale 
antivirussoftware en firewalls van een gerenommeerde 
partij. Belangrijk is dat deze software actief wordt als u 
uw computer aanzet.

 ▶ Houd uw besturingssysteem en software altijd 
up-to-date. Controleer regelmatig of er updates 
beschikbaar zijn voor uw virusscanner, browser, 
software en plug-ins. Installeer deze meteen. 

 ▶ Zorg ervoor dat uw draadloze netwerk beveiligd is 
met een sterk wachtwoord. Maak hierbij gebruik van 
een wachtwoordzin.

 ▶ Gebruik de originele software van uw leverancier. 
Het verwijderen van de beperkingen, of het 
toevoegen van extra functies (jailbreaking of rooten) 
op apparaten kan ervoor zorgen dat uw apparaat 
minder goed is beveiligd.

 ▶ Richt uw computers en netwerken in met een 
‘gebruiker’ en een ‘administrator’, waarbij de 
gebruiker geen programma’s mag installeren. 
Hierdoor wordt de kans kleiner dat iemand in uw 
organisatie onbewust virusprogramma’s downloadt.

 ▶ Als u een onbetrouwbaar of onbekend proces 
tegenkomt op uw computer, verbreek dan 
onmiddellijk de verbinding met het internet of 
andere netwerkconnecties (zoals thuisnetwerken via 
wifi). Dit voorkomt verspreiding van de infectie.

 ▶ Maak altijd back-ups. Zorg dat er een systeem actief 
is dat kan voorzien in herstel, zodat u bij een 
ransomware-infectie niet alle persoonlijke data kwijt 
bent. Herstel werkt het beste wanneer er twee 
back-upkopieën aanwezig zijn: een back-up in een 
clouddienst en een fysieke externe back-up. 
Bijvoorbeeld een verwisselbare schijf, extra laptop of 
usb-stick. Voorkom besmetting door deze na gebruik 
direct los te koppelen. Kies altijd een clouddienst die 
automatische back-ups maakt.

 ▶ Blijf alert op juiste webadressen. Het webadres van 
uw bank start met ‘https://’. De ‘s’ staat voor 
‘secure’ (veilig). Staat er alleen ‘http://’ (dus zonder 
‘s’) dan is de internetverbinding niet beveiligd. Er zijn 
echter ook phishingwebsites met https://. Twijfelt u 
over het webadres, verlaat dan de pagina en tik het 
bij u bekende webadres van uw bank in.

Antivirusprogramma
Gebruik een antivirusprogramma en firewall die uw 
apparaten en netwerk beveiligen. Wist u dat u met een 
antivirusprogramma ook uw klanten beschermt? Veel 
virussen maken namelijk gebruik van 
e-mailprogramma’s om zichzelf te verspreiden en 
anderen te infecteren.
 
Download veilige apps
Fraudeurs kunnen apps gebruiken om mobiele 
apparaten te infecteren met malware, die bij het 
downloaden op uw apparaat terechtkomt. Daarmee 
kunnen fraudeurs zakelijke informatie stelen, zoals 
bankgegevens, mails, klantgegevens en andere 
waardevolle bedrijfsinformatie. Download alleen apps 
uit de app stores. 
Controleer de app altijd en kijk daarbij naar:

 ▶ de ontwikkelaar;
 ▶ de gebruikersreviews;
 ▶ de datum waarop de app is gepubliceerd;
 ▶ hoe vaak de app is gedownload;
 ▶ of er spelfouten in de titel en omschrijving van de 
app staan;

 ▶ om welke toestemming de app allemaal vraagt. 
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