
 

 

Begrippenlijst Cyber Event Particulier 

 

Aids Ransom Trojan | De Aids Ransom Trojan uit 1989 is het eerste voorbeeld van ransomware dat 

bedoeld was om slachtoffers geld te ontfutselen. Het vertoont alle klassieke kenmerken van 

ransomware die ook heden ten dage nog gelden. Zo versleutelt het al je bestanden en geeft het pas 

weer toegang vrij, nadat het slachtoffer een bepaald geldbedrag heeft betaald. 

Antivirus | Antivirus is een programma dat probeert om computervirussen te identificeren, tegen te 

houden en te verwijderen. 

Applicatie | Een applicatie is een op zichzelf staand stuk software dat een specifieke taak uitvoert. 

Appstores | Een appstore is een online winkel waar software gekocht kan worden. De software, ook 

wel apps genoemd, omvat programma's voor tablets en/of smartphones van onder andere Nokia, 

Microsoft, HTC, Sony Ericsson, Samsung en Apple. 

Back-ups | Een back-up of reservekopie is een kopie van gegevens die zich op een gegevensdrager of 

binnen een applicatie bevinden om deze te kunnen herstellen mochten ze beschadigd raken.  

Bitcoin | Een bitcoin is een cryptovaluta en een mondiaal betaalmiddel. Het is de eerste 

gedecentraliseerde digitale munt die werkt zonder centrale bank of centrale beheerder. De 

transacties gebeuren tussen de gebruikers onderling, zonder tussenpersoon. 

Brain | Brain is het eerste computervirus dat ooit is ontwikkeld. Het virus werd ontwikkeld door de 

Pakistaanse broers Basit en Amjad Farooq Alvi. 

Casino | Het Casino virus is het eerste kwaadwillende computervirus. Dit virus versleutelde de 

bestanden op je computer en dwong de gebruiker vijf keer aan een digitale gokkast te draaien, totdat 

deze uitkwam op een specifieke codecombinatie. Lukte dit niet, verloor de gebruiker toegang tot al 

zijn / haar bestanden.  

Community | Een community is een virtuele gemeenschap die wordt gevormd door gebruikers van 

een website, product of merk. Communities staan uit gelijkgestemden die samen de interesse in een 

bepaald onderwerp. Achter de meeste communities zit een gemeenschappelijk doel. 

Computervirus | Een computervirus is een specifieke vorm van malware. Een virus is bedoeld om 

andere netwerken of apparaten te infecteren. Kenmerk van een virus is dat het apparaat zeer traag 

wordt of niet meer werkt. 

Cyber | Een voorvoegsel dat gebruikt wordt voor iets wat met internettechnologie samenhangt.  

Cybercrime / cybercriminaliteit | Cybercriminaliteit, of computergerichte criminaliteit, is een 

misdaad waarbij een computer, smartphone, smartwatch of tablet betrokken is. De computer is 

mogelijk gebruikt bij het plegen van een misdrijf, of kan het doelwit zijn.  

Cybercrime specialist | Een cybercrime specialist zet zijn of haar kennis en vaardigheden in om 

cyberaanvallen op informatiesystemen te voorkomen. Zij weerhouden internetcriminelen van 

toegang tot financiële informatie, staatsgeheimen en andere vertrouwelijke gegevens. 

 



 

 

Cyberpesten | Cyberpesten, digital pesten of digipesten is het pesten op internet of via een mobiele 

telefoon. Dit gedrag komt zowel tussen kinderen en tieners thuis en op school als tussen 

volwassenen als collega’s op het werk voor. Het is in essentie hetzelfde als ‘normaal’ pesten, maar 

dan online. 

Data | Data is een andere benaming voor (digitale) gegevens 

Datalek | Een datalek wordt gedefinieerd als het opzettelijk of onopzettelijk vrijgeven van beveiligde 

informatie aan een onvertrouwd publiek. 

Dark web | Dark Web is een term die specifiek verwijst naar een verzameling websites die bestaan 

op een versleuteld netwerk en niet kunnen worden gevonden met behulp van traditionele 

zoekmachines of worden bezocht met behulp van traditionele browsers. 

Domeinnaam | Een domeinnaam is een unieke naam op internet. Meestal worden domeinnamen 

gebruikt voor websites. 

Evilcorp | Evil Corp is een organisatie van Russische hackers die via het verspreiden van Malware 

geld stelen van organisaties en burgers in de Verenigde Staten en Europa. Evil Corp is o.a. 

verantwoordelijk voor de Hack van Garmin.  

Hacken | Met hacken probeert een cybercrimineel toegang te krijgen tot persoonlijke egevens 

zonder uw toestemming. Dit kan bijvoorbeeld door in te breken op een wifi-netwerk of door een 

wachtwoord te kraken. 

Hack van Garmin | Een ransomware aanval bij Garmin, een grote aanbieder van draagbare fitness-

apparatuur en GPS-apparaten. De daders, Evil Corp, eistten 10 miljoen dollar losgeld voor het 

vrijgeven van de data. 

Helpdeskfraude | Helpdeskfraude is een vorm van oplichting waarbij fraudeurs vaak vanuit landen 

als India bellen en doen alsof ze helpdeskmedewerkers van grote, bekende bedrijven zijn, zoals 

Microsoft, Google en Ziggo. Ze zeggen je dat je computer besmet is met virussen of dat je 

gehackt bent. Ga er niet op in. Als je er wel aan meewerkt, krijgen ze op slinkse wijze toegang tot je 

computer en maken ze je geld naar zichzelf over. Dat overgemaakte geld verdwijnt vaak pijlsnel naar 

het buitenland.  

Igor Olegovich Turashev | Igor Olegovich Turashev is een berucht Russisch hacker en één van de 

leiders van Evil Corp. Hij is verantwoordelijk voor de grootschalige verspreiding van malware in 

Noord Amerika en Europa, waarmee hij tientallen miljoenen euro’s heeft buitgemaakt.  

Ip-adres | Met een IP-adres wordt een computer herkend die op internet is aangesloten. Zo’n adres 

is vergelijkbaar met een telefoonnummer. Elke apparaat dat met het internet wordt verbonden krijgt 

een unieke code.  

Kali Linux | Kali Linux is een versie van het computer-besturingssysteem Linux die specifiek 

ontwikkeld is voor ethische hackers om penetration tests mee uit te voeren. Dit zijn tests die kijken 

of er kwetsbaarheden zitten in computercode. In de praktijk wordt Kali Linux ook veel gebruikt door 

hackers om kwetsbare computersystemen mee aan te vallen.  

 

 



 

 

Malware | Malware is de verzamelnaam voor alle kwaadaardige software die wordt gebruikt om ene 

computer te vertragen of te hacken. 

Password Decryptor | Wachtwoordkraker. Het is een programma waarmee wachtwoorden 

achterhaald kunnen worden.  

Password managers | Een wachtwoordbeheerder is een computerprogramma waarmee gebruikers 

hun wachtwoorden voor lokale toepassingen en online services kunnen opslaan, genereren en 

beheren. 

Philedelphia Ransomware | Philadelphia Ransomware is een relatief nieuw type ransomware. Het 

belangrijkste kenmerk is dat het makkelijk in te stellen en te verspreiden is door kwaadwillende 

hackers.  

Phishing | Ook wel; valse e-mails. Phishing zijn e-mails die worden verstuurd met de bedoeling 

gegevens van slachtoffers te ontfutselen. Met deze gegevens kunnen fraudeurs bijvoorbeeld geld van 

de bankrekening van het slachtoffer halen. Behalve naar bankgegevens wordt er in valse mails ook 

gevraagd naar persoonsgegevens, wachtwoorden of geeld. 

Ransomware (attack) |  Met ransomware wordt er een virus op een computer geïnstalleerd. 

Vervolgens wordt de harde schijf met gevoelige gegevens geblokkeerd. Deze zogenoemde 

gijzelsoftware geeft aan dat men moet betalen om de bestanden terug te krijgen. Met attack wordt 

een aanval bedoeld. 

RAT = Remote access tool | De RAT geeft een ICT'er de mogelijkheid om op alle geregistreerde 

computers in te loggen vanaf één basiscomputer en deze op afstand te beheren. Bij verkeerd gebruik 

kan een RAT nadelige gevolgen hebben 

Software | Software is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die 

bewerkingen en taken uitvoeren. 

Spoofing | Bij Spoofing bellen criminelen vanaf een bestaand telefoonnummer van uw eigen bank. 

Het is dan net of een medewerker van de uw bank met u belt. Dat is spoofing (Engels voor 

nabootsen). Een ander woord is bankhelpdeskoplichting 

Teamviewer | TeamViewer is een programma dat samenwerking mogelijk maakt tussen 

verschillende personen door de ondersteuning voor bestandsdeling en afstandsbesturing. 

Top Notch MoneyMaker | Top Notch MoneyMaker is een verkoper van Malware op het Dark Web. 

Met regelmatige kortingsacties, uitgebreide “Algemene Voorwaarden” en een goed verzorgde “Over 

Ons” pagina lijkt het bijna een legitiem bedrijf.  

Twee-factor authenticatie | Deze authenticatie is een veilige(re) manier van inloggen. De identiteit 

van jou als gebruiker wordt hierbij vastgesteld door middel van twee factoren. De 

tweede factor waar je je identiteit mee bekendmaakt is het invoeren van een pincode (een code die 

alleen jij weet). 

Univé Helpdesk | Een helpdesk waar u terecht kunt bij vragen over cybercrime. U kunt 24/7 gratis 

bellen naar de Univé Cyberhelpdesk via 059 74 22 22 

 

 



 

 

Walker | Walker is één van de eerste computervirussen. Het werd uitgebracht in september 1992 en 

is relatief onschuldig. Het virus laat iedere 30 seconden een oude man zien die een paar seconden 

door je computerbeeldscherm heenloopt. Terwijl dit gebeurt, kun je geen verdere acties uitvoeren.  

Whatsappfraude | Een vorm van fraude of oplichting waarbij er geprobeerd wordt om mensen geld 

te laten overmaken naar de bankrekening van de oplichter door zich voor te doen als een bekende. 

Yevgeniy Nikulin | Yevgeniy Nikulin is een beruchte Russische hacker. Hij is eerder verantwoordelijk 

geweest voor spraakmakende hacks van o.a. LinkedIn, Dropbox en Formspring. Hoewel hij in Rusland 

ogenschijnlijk onaantastbaar was, werd hij in 2016 opgepakt tijdens een vakantie in praag. Vanuit 

daar werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten en veroordeeld tot 88 maanden gevangenisstraf. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fraude
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oplichting

