
 
Hoe kan je jezelf beschermen tegen
cybercriminaliteit
 

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem in een wereld die steeds meer verbonden is.
Hieronder vind je  tips over hoe je jezelf kan beschermen.
 
De digitale transformatie van de economie en de samenleving creëert mogelijkheden, maar ook
uitdagingen, en cyberbeveiliging wordt steeds belangrijker op maatschappelijk en persoonlijk
niveau.
 
Cybercriminelen gebruiken ‘phishing’, installeren schadelijke software (malware) en maken
gebruik van heel wat andere misdadige manieren om data te stelen en toegang te krijgen tot
apparatuur, waardoor ze toegang kunnen krijgen tot bankrekeningen en gegevensbestanden
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van organisaties of erger.
 
Meer lezen over de voornaamste en nieuwe bedreigingen voor onze cyberveiligheid.
 
Wat kan ik doen om mijzelf online te beschermen? 
De EU werkt aan een betere cyberbeveiliging, maar als je de onderstaande tips volgt, kun je
veilig blijven surfen en telewerken.
 

Wees  voorzicht ig  wanneer  je  ongewenste  emai ls,  ber ichten  en
telefoonoproepen ontvangt, vooral wanneer ze een crisis gebruiken om je onder
druk te zetten om de gebruikelijke veiligheidsprocedures te omzeilen. De aanvallers
weten dat het vaak gemakkelijker is om mensen te misleiden dan in te breken in
complexe systemen. Onthou goed dat banken en andere wettelijke entiteiten jou
nooit je paswoord vragen.
 
Beveilig je netwerk thuis. Verander het standaard paswoord voor je Wi-Fi-netwerk
en maak het sterker. Beperk het aantal toestellen die verbonden zijn aan je Wi-Fi-
netwerk en laat alleen vertrouwde toestellen toe.
 
Versterk je paswoorden. Gebruik lange en complexe paswoorden met nummers,
letters en speciale tekens.
 
Bescherm je toestellen. Zorg ervoor dat alle systemen en programma’s up-to-date
zijn en installeer antivirus software en update het regelmatig. 
Familie en bezoek. Jouw kinderen en andere familieleden kunnen per ongeluk
informatie  wissen  of  aanpassen.  Of  erger,  ze  kunnen  je  toestel  per  ongeluk
infecteren, dus laat ze de toestellen die je voor je werk gebruikt,  niet gebruiken.
 

Lees meer over hoe de EU vorm geeft aan de
digitale wereld 

Wet  inzake  digitale  markten  en  wet  inzake  digitale  diensten  van  de  EU:  een
toelichting 
Europese datastrategie 
AI-regels: wat het Europees Parlement wil
 

Meer informatie
Bewustzijn over cyberveiligheid: Europese maand voor cyberveiligheid
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/digitale-transformatie/20220120STO21428/cyberveiligheid-voornaamste-en-nieuwe-bedreigingen-in-2021-infografiek
https://cybersecuritymonth.eu/

