
 

Malware 

 
Voorstelling 

 

Malware is een verzamelnaam die verwijst naar kwaadaardige software die zonder 
medeweten van de eigenaar diens computer binnendringt en infecteert. 
 
Er bestaan verschillende soorten malware: 

- Police ransomware = een vals bericht van de politie dat verschijnt op uw scherm en 
u ervan beschuldigt illegale websites te hebben bezocht. Deze malware kan uw 
toestel blokkeren door uw gegevens te coderen en vraagt u dan om te betalen om ze 
te deblokkeren. Tablets en smartphones kunnen ook ten prooi vallen aan dit soort 
ransomware. Houd in het achterhoofd dat de politie u nooit op dergelijke manier 
losgeld zou vragen.  

- Adware = of advertentieondersteunde software, is software dat geld opbrengt door 
ongepaste reclame weer te geven op het toestel van de gebruiker. Een deel van de 
software is nuttig en zet de gebruiker er toe aan deze te installeren, het andere deel 
toont reclameboodschappen. In tegenstelling tot andere kwaadaardige software, 
maakt adware het niet mogelijk om gegevens te stelen of het toestel van op afstand 
te controleren. 

- Spyware = een spionagesoftware dat informatie (zoals bezochte websites, IP-adres, 
etc.) verzamelt om deze vervolgens aan geïnteresseerde hackers te bezorgen.  

- Browser hijacking malware = een software dat de parameters van de browser 
wijzigt en bijvoorbeeld een nieuwe zoekmachine oplegt, die het voor de dader 
mogelijk zal maken om geld te verdienen via reclame. De software kan ook de 
homepage veranderen, toolbars of zoekbalken installeren, etc.   

- Virus = een software dat zich vermenigvuldigt en verspreidt (via USB-sleutels, 
downloads, mails, etc.) op andere toestellen door zich te integreren in wettige 
software (host). Het virus kan schade toebrengen aan de computer door de 
bestanden op het RAM-geheugen, evenals op de harde schijf, te infecteren door 
gegevens te wissen, door het volledige geheugen te gebruiken, etc.  

Wettelijke 
basis 

- Art. 550bis en 550ter van het Strafwetboek  

- Art. 2, 3, 4 van het Verdrag van Boedapest (4) 

 
 

Adviezen 
 
 

- Installeer een antivirus- en een antimalwareprogramma en voer regelmatig een scan 

uit. 

- Installeer de updates van uw computer en uw programma’s. 

- Download alleen maar van betrouwbare bronnen. 

- Maak regelmatig een kopie van uw gegevens op een externe harde schijf. 

- Klik niet op pop-ups, banners, links of bijlagen in mails als u de afzender niet kent of 

niet weet wat er in de bijlage zit. 

- Download geen applicaties van onbekende bronnen. Laat in Android de functie 

‘unknown sources’ uitgeschakeld en de functie ‘verify apps’ ingeschakeld. 

- Voer een scan uit van de USB-sleutels of andere externe apparaten alvorens deze 

te gebruiken. 

- Indien u het slachtoffer bent geweest van malware, meld dit dan aan de lokale 
politie. 

 
 

Nuttige links 
 
 

https://www.microsoft.com/nl-nl/security  
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/how-remove-computer-virus#how-remove-

computer-virus=windows-7  

https://www.microsoft.com/nl-nl/security
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/how-remove-computer-virus#how-remove-computer-virus=windows-7
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/how-remove-computer-virus#how-remove-computer-virus=windows-7

