
 



 Tips blijf goed opletten  
  

• We raden u aan om voor ieder account (ook privé accounts) uw wachtwoorden te 
veranderen in een nieuw en uniek wachtwoord.  
• Wordt u gebeld en vraagt de beller om persoonsgegevens? Stel vragen, wees 
kritisch en hang de telefoon op als u het niet vertrouwt. Als er gevraagd wordt om 
persoonsgegevens let dan op of de instantie (die ze beweren te vertegenwoordigen) die 
informatie al zou moeten hebben/of het van belang is voor de instantie om de gevraagde 
informatie te hebben. Bijv. waarom zou de bank om uw account wachtwoord vragen als 
ze intern al toegang hebben; waarom zou de gemeente om uw BSN vragen, die 
informatie hebben zij al. Bel eventueel terug naar een algemeen telefoonnummer van de 
organisatie en check of zij aan het bellen zijn en om informatie vragen.   
• Klik niet zomaar op links in e-mails of sms/whatsapp berichten. Ga met de cursor 
over de link en de URL (het webadres) en controleer of de website correct is. Let ook op 
taalgebruik en spelling in e-mails.  
• Vaak wordt u onder druk gezet. In het bericht wordt aangegeven dat als u niet 
snel reageert, bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer zal worden geblokkeerd. Dit is een 
aanwijzing dat het niet klopt.   
• Op de website haveibeenpwnd.com kunt u controleren of en zo ja waar en 
wanneer uw gegevens openbaar zijn geworden. Haveibeenpwned.com wordt door 
cybercrimespecialisten en fraudebestrijders beschouwd als een veilige website. Ook de 
Fraudehelpdesk adviseert deze website. Op www.fraudehelpdesk.nl vindt u tips over hoe 
u kunt voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens.  
• WhatsAppfraude;   

• Wordt u door een familielid of vriend benaderd die aangeven dat ze een nieuw 
telefoonnummer hebben met een hulpvraag (bijvoorbeeld voor het betalen van een 
rekening)? Zorg dat u altijd telefonisch contact hebt met het betreffende familielid 
en/of stel vragen die alleen deze persoon kan beantwoorden. Er wordt vaak iets 
ongebruikelijks gevraagd: inloggegevens, een betaling et cetera. Doe eerst nader 
onderzoek voordat u gegevens geeft.  
• Als er een whatsapp code is ontvangen en daarna een familielid/bekende om de 
code vraagt, dit niet doorgeven. Het is een scam om toegang tot uw account te 
verkrijgen met de gevolgen van dien.   
• Overheids- en financiële instanties nemen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen 
telefonisch contact op.  
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