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Beste BIN-leden,
BERICHT van de FEDERALE OVERHEID:

Voorkom woninginbraken tijdens uw welverdiende vrije dagen in
november!
Hoe woninginbraken voorkomen tijdens de komende donkere
maanden?
Tijdens deze korter wordende dagen, stijgt het risico op een inbraak. De vrije dagen en de
vakantieperiode in november vormen een extra risicoperiode, doordat sommige bewoners langere tijd
afwezig zijn. Zorg er daarom voor dat uw woning 's avonds verlicht is. Inbrekers hebben een voorkeur
om vaker toe te slaan tijdens de donkere maanden. Daarom hebben wij hieronder een aantal
preventieve tips opgelijst:















Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op uw lampen en stel ze zo in dat de verlichting op
wisselende tijdstippen in wisselende kamer aan en uit gaat volgens uw leefpatroon.
Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond uw woning.
Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u een ruimte of uw woning maar even.
Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur.
Maak gebruik van het gratis vakantietoezicht dat u kan aanvragen via uw lokale politie als u op
vakantie vertrekt.
Geef uw woning een bewoonde indruk.
Ga na of uw woning zichtbaar is vanop de straat en verwijder eventuele planten of bomen die
de visibiliteit verminderen.
Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen vergemakkelijken.
Sluit uw tuinhuis af met een sleutel.
Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, gsm's,
videomateriaal, computers en andere waardevolle elektronische apparatuur.
Plaats de verpakking van uw nieuwe flatscreentelevie niet op uw trottoir. Inbrekers weten
hierdoor dat er iets te stelen valt.
Breng uw waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis.
Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van uw waardevolle
voorwerpen en maak foto’s van uw juwelen. Het registratieformulier is verkrijgbaar op
www.besafe.b e (rubriek: Onze publicaties).
Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. Uw diefstalpreventieadviseur van de lokale
politie geeft u hierover graag gratis advies.



Hou ook een oogje in het zeil voor uw buren en signaleer verdachte gedragingen
onmiddellijk aan de politiediensten via het nummer 101 of via het nummer van uw lokale
politiezone. Noteer ook de nummerplaat en het merk van een verdachte wagen en geef dit door
aan de politie.
Meer informatie en meer preventietips vindt u via deze link: https://www.besafe.be/tips
Hier vindt u ook de contactgegevens van uw diefstalpreventieadviseur:
binplp@ibz.fgov.be
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veiligheidstip: Bescherming tegen email virus:
Op regelmatige tijdstippen duiken er email virussen op. Zo kregen onlangs een aantal BIN-leden een Engelstalige
mail binnen met een link naar een geïnfecteerde website. Gelukkig hadden de meeste gebruikers een degelijke
antivirus op hun computer zodat deze problemen snel ontdekt werden.
Niettemin blijft het opletten geblazen! Als BIN coördinator moet je extra waakzaam blijven.

De psychologie van een computervirus:
Een computervirus heeft functioneel zeer veel weg van een menselijk virus. Het is immers per definitie een klein
en onopvallend stuk programmeercode dat twee basisdoelen voor ogen heeft:
* DOEL 1. Hoe kan ik best overleven? Met andere woorden: hoe kan ik zoveel mogelijk opgestart worden zodat
ik mijn programmeercode zo snel mogelijk kan verspreiden over zoveel mogelijk computers zonder opgemerkt te
worden?
* DOEL 2. Hoe kan ik best mijn taak volbrengen? Virussen hebben altijd één of meer redenen van bestaan.
Vroeger probeerde een virus vaak gewoon je computer stuk te maken door alle gegevens te wissen of te
versleutelen (bv. cryptovirussen) maar tegenwoordig zijn programmeurs van virussen vooral uit op
identiteitsgegevens, bankkaartgegevens, ... (bv. spyware) of op het gebruik van jouw computer om in een
gezamenlijke aanval tegen welbepaalde doelen te gebruiken (bv. cybercrime bots).

Email om voort te planten:
Email is een prima manier om jezelf als virus voort te planten naar andere computers.
Het versturen van een email vraagt immers zeer weinig programmeercode, het kan zeer onopvallend in de
achtergrond gebeuren en email is ook per definitie een medium dat snel en veel computers met elkaar kan
'verbinden'.
Wanneer een nietsvermoedende gebruiker een email opent waarin een virus verscholen zit als bijlage of als
weblink, dan nestelt het virusprogramma zich ergens in het actieve geheugen van de computer en bepaalt dan
de beste strategie om te overleven. Het zorgt er o.a. voor dat het bij elke opstart van uw computer opnieuw
geactiveerd kan worden zodat het zijn taken kan verder zetten.
Daarna gaat een mailvirus specifiek het adresboek van uw email uitlezen om zichzelf -verdoken in een
emailbericht- opnieuw uit te sturen en zo weer andere computers te infecteren.
Maar de pret zou snel gedaan zijn, mocht iedereen onmiddellijk zien om welke email het gaat of vanuit welke
computer die geïnfecteerde emails komen.
Daarom is een mailvirus intelligent genoeg om zichzelf steeds te versturen onder een andere naam. Het gaat
vaak een willekeurig mailadres uit uw adresboek gebruiken om als verzender van de email te gebruiken (dat heet
'spoofing'). Vaak is het zelfs zo dat u er van uit mag gaan dat het verzender -adres in een geïnfecteerde email, net
niet de bron is van de infectie.
Men kan proberen nagaan welke adressen allemaal de email hebben gekregen en op basis daarvan proberen
achterhalen wie al die namen in zijn of haar adresboek kan hebben staan. Zelden verstuurt een email zich ook
naar zichzelf. Een naam die ontbreekt is dus steeds een potentiële bron van infectie.
En wat de inhoud van de mail betreft zijn virussen intelligent genoeg om stukken tekst van het internet te
plukken of om woorden lichtjes van plaats te veranderen zodat een antivirus ze niet snel kan detecteren.
Wanneer je dus een mail krijgt met wartaal of met een nietszeggende boodschap, dan mag je er eigenlijk van
uitgaan dat die drager is van een virus (als bijlage of als weblink).

Wat nu!
Eens een computer geïnfecteerd is, is het zeer moeilijk om zonder grondige informatica-kennis de omgeving echt

'clean' te krijgen. Een virus gaat er immers alles aan doen om ervoor te zorgen dat er geen enkele antivirus meer
geïnstalleerd kan worden.
Onze raad is dan ook om uw computer volledig uit te schakelen en binnen te brengen in een gespecialiseerde
computerfirma. Zij zullen de harde schijf uit uw computer verwijderen en als een tweede harde schijf aan een
andere, sterk beveiligde computer hangen die alle virus -restanten zal proberen verwijderen.
Vergeet echter niet dat een virus vaak ook onherroepelijke schade aanbrengt aan 'gewone ' programma's zoals
Word of Excel. Na een grondige cleaning krijg je 'kaas met gaatjes' terug. Waar een virus werd weggehaald, blijft
gewoon blanco ruimte over. Hierdoor gaan bepaalde ponderdelen van programma's niet of onvolledig werken.
Vaak is dan ook een volledige herinstallatie noodzakelijk.
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