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Jagen op de onnozele consument
door Thomas Olivier. z aterdag 16 augustus 2008 | 03:29

Criminelen wo rd en steed s slimmer in het o ntfutselen van pinco d es, banknummers en
cred itcard g eg evens aan d e arg elo z e internetg ebruiker. Klanten van d e Po stbank lo pen extra risico ,
want d ez e bank heeft het betaling ssysteem alleen beveilig d met g ebruikersnaam en wachtwo o rd .
Oo k klanten van and ere banken mo eten echter alert blijven. „Er z ijn altijd mensen d o m g eno eg o m
er to ch in te trappen.”
Begin juni 2005: honderdduiz enden klanten krijgen een mailtje van hun bank. Denken z e. 'Dear Pos tbank
Cos tumer', luidt de aanhef. Of de 'Lieve Pos tbankklant' even via een link naar de s ite van de bank wil
s urfen om wat gegevens in te voeren z oals pincodes en inlogcodes voor internetbankieren, uiteraard voor
z ijn eigen veiligheid.
Een maand geleden: Pos tbankklanten krijgen opnieuw een mail met het verz oek gegevens in te vullen. De
link s tuurt de klant naar een webs ite die bedrieglijk veel op de Pos tbanks ite lijkt, inclus ief links naar de
échte webs ite van de bank. Pikant detail: een verwijz ing leidt naar de pagina van de Pos tbank over vei lig
internetbankieren.
In ruim drie jaar tijd heeft phis hing, z oals dez e praktijk heet, definitief voet aan de grond gekregen in
Nederland. Het hengelen naar bank- en creditcardgegevens was eens voorbehouden aan computerfreaks die
beveiligings s ys temen voor de roem kraken. Nu is het big bus ines s . Internationaal opererende criminelen
gaan s teeds s links er te werk en gebruiken betere technieken.
Wie nog s teeds in de rammelende Pos tbankmails trapt, is niet van dez e tijd, z egt Ella Broos van
GOVCERT, het Computer Emergency Res pons e Team van de Nederlands e overheid. "Maar er z ijn altijd
mens en dom genoeg om er toch in te trappen", s telt Jeroen Oos tendorp, directeur van computerbeveiliger
Cleanport.
Het mag dan dom z ijn om gevoelige informatie z omaar door te geven via internet, het levert criminelen
ontegenz eggelijk geld op gez ien de groeiende populariteit van het fenomeen.
Broos : "Er is een illegale economie op internet onts taan. Criminelen gebruiken de ges tolen gegevens di rect
of verkopen z e weer door aan andere bendes ."
Het einde van de opgaande trend is nog niet in z icht. Tus s en maart 2007 en maart 2008 kwam GOVCERT
59 keer in actie om vervals te webs ites van Nederlands e banken uit de lucht te halen, in 2006 was dat nog
46 keer. Daar komt bij dat criminelen niet s til z itten. Klanten van webwinkels en veilings ites als eBay z ijn
ook niet veilig meer.
De internetcrimineel is de afgelopen jaren veel profes s ioneler geworden, vertelt Oos tendorp. Het
rammelende mailtje is vervangen door geavanceerde manieren om de computer van een s lachtoffer binnen
te dringen. "De webs ites worden s teeds beter, de logo's in mailtjes kloppen perfect en het Nederlands is
vlekkeloos ."
Hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs van de Radboud Univers iteit in Nijmegen kijkt niet op van het
groeiende vakmans chap. Bendes vers turen een miljoen e-mails . Slechts een z eer klein deel hapt, maar
toch levert dat geld op. "Criminelen lopen op internet veel minder ris ico dan wanneer z e met een afgez aagd
geweer een bankfiliaal binnens tappen."
Ook bij GOVCERT z ien z e profes s ionalis ering van oplichters op de digitale s nelweg. Broos noemt het
doorverwijz en van klanten naar nagemaakte webs ites met exact dez elfde url – het webadres in de balk
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boven in beeld - als het origineel. Om die reden moes t pos torderbedrijf Wehkamp vorige maand hals overkop
een miljoen klanten waars chuwen.
ABN AMRO-klanten waren vorig jaar s lachtoffer van een nog kwalijker truc. Door in het geniep virus s en te
ins talleren op computers van klanten konden criminelen de communicatie tus s en ABN AMRO en
internetters volgen en beïnvloeden. Het maakt de beveiliging van Nederlands e banken met pas lez er,
pincode en wachtwoord kwets baar.
De methoden die boeven uit de kas t halen, worden telkens geavanceerder. Door een webpagina om de tien
minuten te verplaats en naar een provider in een ander deel van de wereld, wordt het voor ins tanties al s
GOVCERT veel moeilijker z o'n s ite uit de lucht te halen. Z olang de s ite bes taat, hebben de oplichters vrij
s pel.
Vooral landen waar internet nog niet tot volle was dom is gekomen, z ijn een walhalla voor webbendes . In
Rus land, Oos t-Europa en Braz ilië is het beheer van en het toez icht op de providers een s tuk minder goed
geregeld. Oos tendorp: "Probeer daar maar eens iemand aan de lijn te krijgen en uit te leggen dat een
webs ite platgelegd moet worden."
De s trijd tegen de webboeven is bijna onbegonnen werk doordat criminelen cons tant een s tapje voorlopen.
"Hun profes s ionele werkwijz e maakt het heel moeilijk phis hing helemaal te s toppen" , legt Broos van
GOVCERT uit. "Criminelen z oeken naar s teeds nieuwe manieren van mis leiding." Oos terpoort, s tellig: "Di t
verdwijnt niet meer." De vernuftige technieken die internetdieven uit de kas t halen, vormen s lechts één
kant van het verhaal. Beveiligings expert Jacobs legt een deel van de s chuld ook bij de computergebruiker,
die z ich nauwelijks bewus t is van de gevaren op de digitale s nelweg. "Als iemand op s traat om je
huis s leutels vraagt, dan geef je die ook niet z omaar af. Dat doet niemand. Op internet worden s oms wel
klakkeloos geheime gegevens vers trekt."
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