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Tijdens hackcompetitie Hâck The Hague gaan 200 ethische 
hackers uit binnen- en buitenland proberen om kwetsbaarheden 

in de digitale systemen van de gemeente Den Haag op te 
sporen. Met dit evenement streeft de hofstad er naar om 

continu in digitale topconditie te zijn zodat vrede en veiligheid 
gewaarborgd kunnen blijven. 

Meer weten over digitale veiligheid? 
Kijk live mee naar interviews en podcasts met experts, 

ethisch hackers, en deelnemers van het evenement. 
www.hackthehague.com

HOE VEILIG 
IS DIGITAAL 
DEN HAAG?

www.hackthehague.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzWsZW8sxrI9Lj7L_TLeewP-cdPF4TaxY
https://www.facebook.com/hackthehague
https://www.linkedin.com/showcase/71619067
https://twitter.com/hackthehague
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HACKER FEITJES &
ANTI-HACKER TIPS

Wat is een hacker?
Een hacker is een persoon die binnendringt in een 
computernetwerk door de beveiliging te omzeilen. Zo 
zijn er hackers met criminele bedoelingen (black hats) 
en hackers die met goede bedoelingen te werk gaan 
(ethische hackers). Het verschil maakt dat hackers met 
goede bedoelingen kwetsbaarheden zoeken, maar niet 
misbruiken. 
Maak altijd gebruik van wachtwoorden met verschillende 
tekens (hoofdletters, cijfers, uitroepteken etc.) die niet 
voor de hand liggen. Gebruik niet één wachtwoord voor 
meerdere websites. 
Tip! Een passwordmanager zoals Bitwarden of LastPass 
hebben een wachtwoordgeneratorfunctie die u helpt met 
veilige wachtwoorden maken én bij het opslaan van al uw 
wachtwoorden.

Wist u dat.. 
Een wachtoord van 7 karakters en alleen letters, zoals 
‘Password’ binnen .29 milliseconden is gekraakt?
Een hacker die een wachtwoord wilt kraken van 7 
karakters met diverse tekens zoals “P@ssw0rD”, doet 
daar zo’n 14 jaar over. 

Gebruik bij het inloggen altijd een tweestapverificatie met 
een ander apparaat. Zo wordt u altijd op de hoogte 
gehouden van wanneer iemand probeert in te loggen op 
uw account.  

Wat kan allemaal gehackt worden?
Gemiddeld vindt er wereldwijd elke 39 seconden een 
nieuwe hack plaats. Bij hacken worden 
computersystemen, persoonlijke accounts, 
computernetwerken of digitale apparaten gekraakt. Bijna 
elk digitaal apparaat kan gehackt worden, zeker als deze 
met het internet zijn verbonden. Denk aan smartphones, 
(slimme) koelkasten, camera’s bij u thuis, maar ook 
publieke apparaten zoals stoplichten, pollers en 
matrixborden. 
Link geen accounts met elkaar door bijvoorbeeld overal 
via Facebook in te loggen. Het is fijn voor het gemak, 
maar zo maakt u het hackers ook erg makkelijk. Ze 
hebben dan enkel uw Facebook account nodig om ook 
toegang tot andere accounts te krijgen. 

Wist u dat...
Hackers zich voordoen als een bekende? Dit gebeurt 
altijd in berichten vanuit een onbekend nummer via 
WhatsApp of SMS met een profielfoto van uw bekende. 
Hetzelfde komt ook voor via e-mail en wordt vaak 
spoofing genoemd. De vraag is vaak of u met spoed een 
geldbedrag kunt overmaken. Verifieer daarom altijd bij 
uw bekende of dit verzoek legitiem is.

Houd altijd al uw applicaties en systemen up-to-date. 
Door de updates uit te stellen maakt u het makkelijker 
voor hackers om verouderde software binnen te dringen. 

Kijk voor meer uitleg, informatie en tips op 
https://www.veiliginternetten.nl

WOORDENLIJST

Bug – een fout in een applicatie of website waardoor deze hun 
taak niet goed volgens de specificaties en richtlijnen uitvoeren.
Cyberaanval – een aanval via internet waarbij een computer, 
server or netwerk het doelwit is. Deze kunnen geïnfecteerd 
worden met een virus of zelfs worden overgenomen door 
cybercriminelen.
Cybersecurity – het beschermen van systemen, netwerken, 
programma’s, bestanden en data tegen cyberaanvallen. 
Beveiligingsmaatregelen worden toegepast die cybercrime 
helpen voorkomen of beperken.
HTTPS - Hyper Text Transfer Protocol Secure verschijnt in de 
URL wanneer een website is beveiligd met een certificaat. Een 
veilige website begint dus met “https://”
Passwordmanager – een tool om inloggegevens op een veilige 
en handige manier te beheren zodat u zelf niet meerdere 
wachtwoorden hoeft te onthouden.
Phishing – een vorm van internetfraude waarbij mensen 
worden gelokt door middel van een neppe e-mail van een 
bedrijf/organisatie naar een onveilige website om daar 
gevoelige informatie achter te laten, of waar ze geïnfecteerd 
worden met spyware.
Ransomeware – een chantagemethode die een computer als 
het ware gijzelt en blokkeert waardoor deze onbruikbaar wordt. 
U kunt deze malware oplopen door bijvoorbeeld op een 
besmette advertentie op een website te klikken. Om dit 
ongedaan te maken vragen hackers vaak een geldbedrag. 
Spoofing – een trucje dat hackers gebruiken om een andere 
identiteit aan te nemen. Zo kunnen ze een e-mail versturen 
vanuit een e-mailadres dat niet echt van de afzender is. De 
mails zien er vaak heel betrouwbaar uit, let daarom altijd goed 
op het e-mailadres van de afzender.
Tweestapsverificatie – Het toevoegen van een extra 
beveiligingslaag aan uw WhatsApp, e-mailaccount of internetac-
count. Een voorbeeld is het instellen van een toegangscode die 
naar een vertrouwd apparaat van u wordt gestuurd om in te 
kunnen loggen, bijvoorbeeld via SMS of e-mail. Hackers 
hebben dan aan uw gebruikersnaam en wachtwoord alleen niet 
meer genoeg om toegang tot uw account te krijgen. 
URL - Uniform Resource Locator is een andere benaming voor 
een webadres. Een URL geeft een uniek internetadres voor een 
website of een bestand dat op internet staat. 

Waarom moet ik uitkijken voor hackers?
De meeste mensen denken dat ze niet interessant zijn 
voor hackers, omdat ze niks te verbergen hebben. 
Echter zijn wij allemaal kwetsbaar voor aanvallen, zeker 
als het gaat om identiteitsfraude. Uw BSN-nummer of 
ID-kaartnummer kan duizenden euro’s waard zijn op 
het dark web. Hackers krijgen toegang tot deze 
informatie via spamlinks waar u onbewust op klikt en 
die daarna ransomware op uw apparaat installeren. 

Let erop dat bij het delen van gevoelige informatie 
(bankbetalingen etc.) u op een beveiligd HTTPS netwerk 
zit. Dit kunt u zien aan het slotje voor de URL zoekbalk.  

MEER TIPS & TRICKS?
Kijk op 27 september live mee met interviews en podcasts met ethisch hackers en experts via hackthehague.com

https://www.veiliginternetten.nl
hackthehague.com



