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Tips & Trucs Veilig
internetbankieren

De meeste mensen lopen niet meer naar de brievenbus om een overschrijving 
te posten. Laten we eerlijk zijn: dat is ook veel onhandiger. Want dankzij internet 
regelen we onze bankzaken thuis achter de computer of zelfs onderweg op een 
smartphone of tablet. Hiermee zetten we vaak wel de deur op een kier voor 
criminelen, die al die geweldige technologie tegen ons gebruiken. Beveiliging van 
internetbankieren gaat verder dan alleen een sterk wachtwoord gebruiken. Wij 
zetten vijftien tips voor veilig bankieren op een rij om die deur dicht te houden.
Door Harry Hol

Uw betaalverkeer 
zo veilig mogelijk15

internetbankieren
TIPS VOOR 
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Https
Een verbinding met een � nanciële site dient goed beveiligd te zijn. Daarom 

gebruiken banken en andere dienstverleners een versleuteling die ervoor 

zorgt dat het gegevensverkeer (waaronder uw wachtwoord) niet door een 

buitenstaander af te tappen is. U herkent zo’n versleuteling aan het webadres in de adresbalk 

van uw browser. Een onbeveiligd adres begint met http (zoals http://www.computertotaal.nl) 

terwijl een versleuteld adres 

begint met https, zoals in 

https://mijn.ing.nl. Als de 

‘s’ er niet staat, stop dan! 

Door op het slotje te klikken, 

krijgt u meer informatie over 

de https-verbinding.

Virusscanner
Een andere manier waarop anderen toegang tot 

uw gegevens kunnen krijgen, is via malware. 

Deze probeert de door u verzonden gegevens te 

onderscheppen, beruchte varianten zijn Zeus en SpyEye. Dit soort 

malware kan op verschillende manieren op uw computer terechtko-

men, zelfs door het bezoeken van een besmette website. Ook een 

gerenommeerde site kan gehackt worden om zo gemene software 

rond te zenden. Zorg er daarom voor dat u een goede virusscanner 

gebruikt. Voorzie het programma altijd van de laatste updates en 

voer regelmatig een systeemscan uit.

E.denti� er 2 ABN AMRO
Sommige banken verstrekken een klein apparaatje om de toegang tot inter-

netbankieren beter te beveiligen. De klant heeft dan zijn bankpas en/of een 

speciale code nodig om een transactie via internet te kunnen verzenden. 

Recentelijk toonde onderzoek aan dat 

één van de door ABN AMRO gebruikte 

‘e.denti� ers’ niet veilig is. Criminelen 

kunnen met malware uw � nanciële 

transacties onderscheppen en er hun 

eigen overschrijvingen aan toevoegen 

(http://ct.link.idg.nl/ide). Dit kan ove-

rigens alleen als u de e.denti� er met 

een usb-kabel aan de pc koppelt. Ge-

lukkig is het apparaat ook te gebruiken 

zonder directe verbinding met de pc.

Check de website
Een veelgebruikte truc van oplichters is om gebruikers naar sites te lokken 

die sprekend lijken op die van echte banken. U kunt zelf vaak controleren of 

u een vervalsing bekijkt, namelijk door het adres in de adresbalk te contro-

leren. Een crimineel zal een webadres gebruiken dat op het eerste gezicht lijkt op dat van de 

echte bank. Bijvoorbeeld abnamro-secure.transfer.com of mijn-ing-login.nl. Dit soort adressen 

lijkt o�  cieel, maar een echt bankadres eindigt altijd op de naam van de bank, gevolgd door 

‘.nl’. Dus: abnamro.nl of triodos.nl. Als dat niet het geval is: wegwezen!

 Op de site www.veiligbankieren.nl kunt u voorbeelden zien van phishing-
mails.

 Zorg altijd dat u een virusscanner draait, gratis of betaald.
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Phishing
De meest voorkomende manier om u online geld 

a� andig te maken is ‘phishing’. Criminelen sturen 

mailtjes waarin ze u vragen om in te loggen op 

uw rekening. Hiervoor gebruiken zij op het eerste 

gezicht logische redenen, zoals mislukte betalingen of (ironisch 

genoeg) een beveiligingsprobleem. De truc is dat de link in het mail-

tje naar de site van de crimineel leidt, waar u nietsvermoedend uw 

codes invoert 

en zo een ander 

toegang geeft 

tot uw rekening. 

Deze mailtjes 

zijn altijd on-

zin. Twijfelt 

u alsnog, klik 

dan niet op de 

link, maar surf 

handmatig naar 

de site van uw 

bank.

 Let op het slotje en het voor-
voegsel https, klik erop voor 
meer informatie.

 Soms is een phishing-site al gemeld en krijgt u een duidelijke waarschuwing van uw browser.

 De e.dentifi er van ABN AMRO is een stuk 
veiliger zonder usb-verbinding.
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Virtuele omgeving
Wilt u echt het zekere voor het onzekere nemen met uw pc, dan internet-

bankiert u beter op een besturingssysteem waarvoor minder virussen in 

omloop zijn, bijvoorbeeld Linux of Mac OS X. Hiervoor hoeft u uw Windows 

niet te vervangen, met een 

programma als VirtualBox 

kunt u (bijvoorbeeld) Ubuntu 

installeren. Vanuit deze instal-

latie regelt u dan veilig uw 

bankzaken. Hoe u een veilige 

virtuele machine opzet, leest 

u op http://ct.link.idg.nl/vib. 

Ook kunt u ervoor kiezen een 

dualboot-systeem in te richten 

met Linux naast Windows.

Beveiligde wi� -verbinding
Maakt u thuis gebruik van een draadloze internetverbinding via wi� ? Heel 

handig, maar ook potentieel gevaarlijk. Een onbeveiligd (of slecht bevei-

ligd) netwerk maakt het voor criminelen makkelijk om uw dataverkeer af 

te tappen. Stel dus uw modem in met een WPA-beveiliging. WEP-beveiliging is helaas vrij 

gemakkelijk door kwaadwil-

lenden te omzeilen. Als u 

verbinding maakt met het 

draadloze netwerk van iemand 

anders, kunt u het beste ook 

de beveiliging (en de eigenaar) 

nakijken voordat u inlogt bij 

uw bank. Vermijd dus onbevei-

ligde wi� -netwerken!

Telefoon
Phishing gebeurt ook via de telefoon. Criminelen bellen nietsvermoedende 

mensen met de mededeling dat bijvoorbeeld Microsoft heeft vastgesteld 

dat er iets mis is met uw computer. U hoeft ‘alleen maar’ een bepaald num-

mer te bellen of een bepaalde site te bezoeken. Doe dit nooit! Providers, banken, softwarebe-

drijven en welke o�  cieel klinkende 

instanties dan ook, zullen u nooit 

ongevraagd opbellen en u al hele-

maal nooit vragen om ergens ver-

binding te maken of naar te bellen. 

Ga daar dus nooit op in, want hoe 

betrouwbaar iemand ook klinkt, het 

is een oplichter.

07

08

06 09

10

Malwarescanner
Hebt u al een virusscanner geïnstalleerd, maar 

wilt u toch het zekere voor het onzekere ne-

men? Met een losse malwarescanner kunt u 

een soort tweede blik werpen op uw systeem. Programma’s als 

 Malwarebytes en Hitman Pro sporen zeer grondig kwaadwillende 

programma’s op die sommige virusscanners niet kunnen detec-

teren. Een malwarescan doet u als aanvulling op uw virusscan en 

zorgt ervoor dat de kans op besmetting heel klein is.

Updaten
Het is soms vervelend om alle updates van Win-

dows XP, Vista of Windows 7 te installeren. Het 

systeem lijkt er keer op keer weer naar te vragen 

op het moment dat u net iets belangrijks wilt doen, om vervolgens 

uw hele systeem te willen herstarten. Het is lastig, maar we raden 

u aan om toch telkens de updates zo snel mogelijk te installeren. 

Met iedere update van uw besturingssysteem – of dat nu Windows, 

Linux of OS X is – dicht de leverancier beveiligingsgaten. Criminelen 

zoeken continu naar nieuwe manieren om besturingssystemen te 

misbruiken voor hun eigen doeleinden. Iedere update maakt het 

voor hen lastiger.

 Zorg voor goede beveiliging op 
uw draadloze netwerk.  Deze Windows 7-installatie is up-to-date.

 In VirtualBox kunt u aan de slag 
met meerdere besturingssystemen.

 Ook Microsoft waarschuwt voor tele-
foonfraude.

 Malwarebytes is een populaire malwarescanner.
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Beveilig smartphone en 
tablet
Voordat u met de app van uw bank 

aan de slag gaat, dient u uw mobiele 

apparaat natuurlijk ook te beveiligen. Zorg ervoor dat 

u het startscherm vergrendelt met een (sterk) wacht-

woord of patroon, of een code die absoluut niet hetzelf-

de is als de pincode die u gebruikt in de app of voor uw 

pinpas. Zorg ervoor dat de time-out van uw scherm niet 

te lang duurt (dat is niet alleen veiliger, maar ook beter 

voor uw accuduur). Het beste kunt u uw apparaat ook 

niet rooten of jailbreaken. De veiligheid van het mobiele 

besturingssysteem is dan niet meer gegarandeerd.
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Check uw banktransacties
Hoe eerder u een verdachte transactie meldt bij 

uw bank, hoe eerder hij kan worden aangepakt. In 

de meeste gevallen zal de bank in het geval van 

fraude de schade aan het slachto� er terugbetalen, tenzij het slacht-

o� er zelf zeer nalatig was. Banken stellen per geval een onderzoek 

in. Door fraude direct te melden, is de kans groot dat u het gestolen 

geld snel weer terugkrijgt. Bovendien helpt uw melding om meer 

fraude te voorkomen. Doe ook absoluut aangifte van diefstal als het 

u overkomt.

Spam� lter
Gebruik voor uw e-mail een spam� lter. Spam� lters herkennen de beruchte 

phishingmails in veel gevallen meteen en sturen ze direct naar de onge-

wenste mail of naar de prullenbak. Spam� ltersoftware en -freeware kunt u 

los verkrijgen, maar zit ook vaak in internetsecuritypakketten. Met een goed gecon� gureerd 

spam� lter krijgt u op uw pc 

nooit phishingmails onder 

ogen, wat wel zo veilig is. 

Maakt u gebruik van een 

webmaildienst als Hotmail 

of Gmail, dan � ltert de aan-

bieder de meeste phishing-

mails eruit, hoewel er altijd 

wel een paar door het net 

weten te glippen.

Betalingslimiet mobiel
De meeste banken hebben een app voor smart-

phones, waarmee u onderweg uw saldo kunt 

bekijken en eventueel betalingen kunt doen. 

Deze apps zijn vaak bruikbaar zonder een speciale identi� er of 

TAN-code. Met enkel een pincode kunt u snel even wat regelen. 

Heel handig, maar 

het heeft ook risico’s. 

Iemand die uw pincode 

en telefoon heeft, kan 

heel wat schade aan-

richten. Stel daarom 

als dat kan in de app 

een betalingslimiet in, 

bijvoorbeeld dat u niet 

meer dan 200 euro 

per dag mobiel kunt 

overmaken. Zo houdt u 

de schade beperkt als 

iemand uw telefoon 

steelt en uw inlogge-

gevens achterhaalt.

Bankieren op vakantie 
Internetbankieren doet u het liefst 

in een veilige omgeving in een 

vertrouwd netwerk. Dat is lastig op 

vakantie, waar u vaak aangewezen bent op internet-

cafés en onbekende wi� -netwerken van bijvoorbeeld 

uw hotel. Dit brengt een risico met zich mee, omdat u 

niet weet hoe het met de beveiliging gesteld is. Het 

veiligst bent u als u via een buitenlandse telefoonpro-

vider via roaming kort verbinding maakt met 3G voor 

uw bankzaken, bijvoorbeeld met uw smartphone of 

tablet. Let hierbij wel op de data-kosten, die kunnen 

in het buitenland erg hoog liggen.
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 Banken hebben apps 
voor diverse smartphones. 
Vaak kunt u zelf daglimie-
ten instellen.

 Houd altijd uw transacties goed in de gaten.

 In het buitenland kunt u via roaming verbinding maken, in 
plaats van via een onbekend wifi -netwerk.

 Er zijn meerdere manieren waarop u uw smartphone of tablet 
kunt beveiligen.

 Panda Internet Security 
beschikt over een spamfi lter.


