
Diefstal dmv braak 
artikel 311 Wetboek van Strafrecht 

Maak het zo lastig mogelijk 



Is het mogelijk inbraak 100% te voorkomen? 

• Ja: 

• Nee, helaas niet:  



Manieren om in te breken: 

• Intrappen  

 

 

• Flipperen 

 

 

• Kerntrek 



Kerntrekker  



Flipperen  



Intrappen  

Een toegang is zo sterk als het zwakste punt 



Zorg dus voor goed hang en sluitwerk 

 





Cybercrime  
criminaliteit met ICT als middel én doelwit 

 

• Ransomware  

gijzelingssoftware. (Uw computer wordt gegijzeld en u wordt gevraagd geld over te maken op de gijzeling op te heffen) 

• Spyware 

programma’s die informatie verzamelen 

• Hacken 

het wederrechtelijk  toegang verschaffen tot computersystemen 

• Malware 

programma’s die computers verstoren 

• Microsoft (tech) scam  

door een zogenaamde Microsoft medewerker gebeld worden 

• Phishing   
via E-mail naar een valse website gelokt worden om uw persoonlijke- of bankgegevens te stelen 

 

 



En:  

• Identiteitsfraude  

iemand gebruikt uw persoonsgegevens om rekeningen te openen of goederen te kopen 

• Bankrekeningfraude  

men vraagt u (tijdelijk) geld op uw rekening te bewaren (money-mule) 

• Internet oplichting 

oplichting via internethandelsplaatsen, zoals Marktplaats  

• Skimmen 

de gegevens op uw bankpas worden gekopieerd terwijl u staat te pinnen  

 



Wat kan ik doen om cybercrime te voorkomen? 
 
 • Zorg dat uw computer goed beveiligd is en dat u de benodigde updates downloadt en installeert. 

• Maak gebruik van een virusscanner, firewall, anti-spyware en veilige websites. 

• Gebruik een goed wachtwoord van minimaal acht tekens, met hoofdletters en kleine letters, 
cijfers en bijvoorbeeld symbolen als een vraagteken of uitroepteken erin. 

• Maak een back-up van uw documenten.  

• Niet iedereen hoeft alles te weten, geef daarom nooit uw inlog- of pincode af. 

• Illegaal downloaden is vragen om problemen 

• Klik niet zomaar op ‘OK’, of op onverwachte linkjes  

• Te mooi om waar te zijn? Dan is het niet waar! 

• Geloof niet alles wat je leest Banken of bedrijven vragen nooit naar je wachtwoord per mail. 

• HTTPS - altijd even checken Beveiligde verbindingen, zoals met je webmail of met banken, hebben een slotje in de adresbalk 

staan en beginnen met  HTTPS://  Ook kun je  door op het groene vakje te klikken informatie krijgen over de uitgever van de website.  

 

 

 

Helemaal voorkomen kan niet, maar er zijn wel wat tips om het risico te beperken: 
 



Links: 

• Nationaal Cyber Security Centrum www.ncsc.nl 

• Veilig internetten    www.veiliginternetten.nl 

• Veilig internetbankieren  www.veiligbankieren.nl 

• Spamklacht    www.spamklacht.nl 

• Nederland veilig (rijksoverheid) www.nederlandveilig.nl 

 

http://www.ncsc.nl/
http://www.veiliginternetten.nl/
http://www.veiligbankieren.nl/
http://www.spamklacht.nl/
http://www.nederlandveilig.nl/


Voor meer informatie kunt u altijd terecht op: 
www.politie.nl 

 
Onder het kopje Thema’s staat alles wat u weten wilt over verschillende onderwerpen 

http://www.politie.nl/

