
Laat je niet vangen! 7 tips om je
tegen phishingberichten te
wapenen!
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Phishing aanvallen komen steeds meer voor en worden steeds beter en specifieker. In 2020
werden in België 67.000 frauduleuze transacties via phishing gedaan voor een bedrag van meer
dan 34 miljoen euro en duizenden ondernemingen moesten stappen nemen om een aanval
ongedaan te maken. Aanvallenworden steeds meer afgestemd op een onderneming,waarbĳ de
aanvaller zich eerst grondig informeert overde onderneming en haarwerknemers en daarna een
gerichte aanval uitvoert tegen één of meerdere personen binnen die onderneming. Het is aldus
erg belangrĳk dat iedereen binnen de ondernemingvoldoende opgeleid is omphishing berichten
te herkennen. Lees hier onze tips:

Wat is phishing?

Bĳ phishing proberen criminelen
door contact op te nemen via e-
mail, telefoon of berichten u aan
te zetten om een bepaalde
handeling te stellen, zoals op een
link klikken, een betaling uitvoeren
of een document openen. Zĳ gaan
zich hierbĳ voordoen als een
vertrouwenspersoon of een
dienst die u gebruikt.

Tip 1: Controleer de afzender
Kĳk steedswie de afzender is alvorens een bĳlage te openen
of op een link te klikken. Door op de naam te klikken van de
verzender van een bericht kan je het e-mail adres
consulteren.

Tip 2: Neem contact op via een
ander kanaal
Neem bĳ twĳfel contact op met de afzender van het bericht.
Gebruik hierbĳ een ander kanaal dan hetgene waarlangs je
gecontacteerd werd. Bĳ een specifieke aanval zĳn de hackers
meestal voorbereid om op een reply van de ontvanger te
antwoorden.

Tip 3: Controleer hyperlinks in de berichten

Indien een bericht je uitnodigt om op een link te klikken, controleer dan steedswaar de link je naartoe
stuurt. Dit kan op een pc of laptop doormet je muispĳl boven de link te zweven. Op eenmobiel toestel
kan dit door op de link te blĳven duwen tot het adres verschĳnt.

Een correct adres bestaat uit de naam van het bedrĳf, gevolgd door een punt en een .be of .com
extensie. Extra tekst voor de domeinnaam moet gescheiden zĳn van een punt. De tekst na een
domeinnaammoet gescheiden zĳn door een schuine streep (‘/’). Misterfranklin.be.nieuwsbrief is aldus
een verdacht adres., Net zoals misterfranklin.nieuwsbrief.be.

Tip 4: Let op bĳ taalfouten of foute aanhef
Let op wanneer de aanhef van het bericht verdacht is of het bericht taalfouten bevat. Indien je een
bericht van je bank krĳgt zullen ze hierbĳ jouw naam in de hoofding opnemen. Indien de aanspreking
aldus algemeen is moet je extrawaakzaam zĳn. Ook taalfouten of vertaalfouten kunnenwĳzen op een
slecht opgestelde phishingmail.



Wat iswhaling?

Er is sprake van whaling
wanneer een aanvaller zich
voordoet als een persoon
met een hoge functie binnen
een onderneming om
betalingen of vertrouwelĳke
informatie zoals
wachtwoorden of
bedrĳfsgeheimen te
bekomen. Meestal gaan zĳ
hiermee het vertrouwen
misbruiken en inspelen op
urgentie.

Hoe kan Mr. Franklin u bĳstaan?
Personeelsleden zĳn doorgaans de zwakste schakel in het veiligheidsbeleid van een onderneming. Mr. Franklin
kan u op verschillendemanieren bĳstaan om deze personeelsleden te trainen om phishing berichten te
herkennen:

Wĳ bieden phishingsimulaties opmaat aan. Hierbĳwordt periodiek (van 1 perweek tot 1 permaand)
phishingmails naar u en uwwerknemers verstuurd. Dergelĳke periodieke simulaties verhogen danig het
bewustzĳn binnen een onderneming rond phishing en verlagen significant de risico's hierrond.

De resultatenworden u periodiek in een gedetailleerd rapport bezorgdmet de resultaten van de phishingmails en
tips rond eventueel te nemenmaatregelen.

Prĳs voor een jaarabonnement van phishing-simulaties binnen uwonderneming start vanaf 500,00 € + BTW.

Tevens organiserenwĳ interactieve phishing opleidingen opmaat van uwonderneming.

Waarom kiezen voorMr. Franklin?

Mr. Franklin is een advocatenkantoormet bĳzondere expertise op vlak van databescherming en cybersecurity.
Onze specialisten hebben naast ruime ervaring in het geven van opleidingen eveneens de nodige praktĳkervaring
door dagelĳks ondernemingen bĳ te staanmet heldere adviezen en snelle oplossingen in het kader van
databescherming en veiligheidsincidenten.

Indien u interesse hebt in onze diensten kan u steeds vrĳblĳvend een offerte aanvragen bĳ Olivier Sustronck via
olivier@misterfranklin.be of telefonisch op het nummer 0486 27 53 05.

Tip 5: Volg steeds de interne procedures

Volg steeds de interne procedures en zet deze niet zomaar opzĳ op eerste
verzoek, zelfs als dit een verzoek van een overste is. Dergelĳke aanval
wordt een whaling attack genoemd. Hierbĳ zal de hacker zich voordoen
als een belangrĳke functie en een snelle betaling vragen naar een klant of
zĳnwachtwoord dat hĳvergeten is terwĳlhĳ in eendringendemeeting zit.
Het is niet uitzonderlĳk als de e-mail de correcte handtekening van deze
persoon bevat en zelfs de aanspreking en manier van schrĳven van deze
persoon ook overgenomen is in demail.

Tip 6: Let op bĳlagen
Volgende bestandtypes zĳn extra verdacht als ze in een bĳlage staan:
.’zip’, ‘.exe’, ‘.js’, .’jar’, ‘.wsf’.

Een .doc of .xls bestand is niet gevaarlĳkmaar als het bestand na openen
vraagt om het inschakelen vanmacro’s is ditwel verdacht.

Tip 7: Toch gephished?
Verwittig dan zo snelmogelĳk de IT-dienst en de verantwoordelĳke
persoon voor gegevenslekken binnen de onderneming.

Verderemaatregelen zullen afhangen van het type berichtwaarop je
geklikt hebt:

-Waarschuw je bank en/of cardstop als het om bank- of kaartgegevens
gaat;
- Verander jewachtwoorden als je ingelogd hebt op een nepwebsite;
- Voer een volledige virusscan uit


