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Dertig maanden cel voor man van 25 jaar, voor hacking,
oplichting en sextortion
Een 25 jarige man is maandag (21 jan. 2019) veroordeeld tot een gevangenisstraf
van dertig maanden, waarvan tien voorwaardelijk. De man is veroordeeld voor het
meermalen plegen...
Lees meer >>

Kieskompas.nl gehackt, Cybercriminelen plaatsen
linkjes naar malafide streamingsite
Hackers hebben Kieskompas.nl overgenomen. De cybercriminelen hebben volgens
de stemhulp geen toegang gehad tot stemdata, maar plaatsten wel honderden
linkjes op de website die verwijzen naar een malafide streamingdienst die
creditcards leegtrekt...
Lees meer >>

Ransomware Anatova maakt slachtoffers in Nederland
Er gaat nieuwe Ransomware rond, die de naam Anatova heeft gekregen. De
meeste slachtoffers zitten in de Verenigde Staten, België, Duitsland en Frankrijk,
maar ook in Nederland zijn slachtoffers gemaakt, zegt cyberbeveiliger McAfee...
Lees meer >>

Politie houdt zes verdachten aan voor internetoplichting
Misdaad mag niet lonen. Dus nam de politie de duizenden euro’s en luxe goederen,
die zes verdachten verkregen door mensen via internet op te lichten, in beslag. De
vijf mannen en een vrouw werden dinsdag 22 januari aangehouden...
Lees meer >>

Nep voicemailberichten gebruikt voor phishing
De afgelopen weken zijn allerlei e-mails verstuurd die claimden dat de ontvanger
een voicemail bericht had ontvangen. In werkelijkheid ging het om
een phishingaanval waarbij werd geprobeerd inloggegevens te ontfutselen...
Lees meer >>

Wat is Echt of Nep (fake or truth)?
Echt of Nep, Fake or truth ligt in ons leven constant op de loer, in het nieuws,
artikelen, website's, producten, diensten, personen, foto's, filmpjes,...
In het filmpje hierboven zie je een mooi voorbeeld van zoals Trump dit altijd zo mooi
zegt Fake News.
Lees meer >>

Deze vermissingen zijn niet meer actueel
Week 04-2019:
Amsterdam Ijburg - Anthony Djemadi
Bedankt aan degene die deze berichten gedeeld hebben!

Help de politie deze vermiste personen te vinden.
Politie spoed: Alarmnummer 112
Teksttelefoon voor doven en slechthorenden 0800 - 8112
Geen spoed, wel politie: 0900 - 8844
Teksttelefoon voor doven en slechthorenden 0900 - 1844
Vanuit het buitenland +31 - 34 357 8844
Delen = helpen vinden!

Breda - Dylano van der Lek (17 jaar)
Sinds: 20-01-2019
Vermist uit: Breda
De vermiste is het laatst gezien door zijn vader, toen hij op de trein werd gezet op
station Tilburg. Daarvandaan is hij naar Den Bosch, gegaan waar zijn vriendin
woont. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor. Volgens zijn vriendin heeft zij hem
in de trein naar Breda, zien in stappen. Hij is nooit, in Breda, thuis gekomen...
Lees meer >>

Amsterdam - Connor Murphy
Sinds: 13-01-2019
Vermist uit: Amsterdam
Ierse man, woonde al langere tijd in Nederland/Amsterdam.
Is op 13/01/2019 omstreeks 01.30 uur uit een woning gegaan op de Oudeschans te
Amsterdam en vanaf dat moment niets meer van hem vernomen....
Lees meer >>

Assen - Jordy Patjanan (17 jaar)
Sinds: 01-01-2019
Vermist uit: Assen
Jordy Patjanan is vermist sinds 1 januari 2019. Hij is voor het laatst gezien in
Assen. Jordy heeft een tenger postuur, licht getinte huidskleur, zwart haar in een
kuif, draagt een zwarte bril; draagt een donkerblauwe jas, een zwarte trainingsbroek
met witte streep en zwarte schoenen. Jordy hoort thuis in Renkum...
Lees meer >>

Meer Vermiste personen?
Kijk dan op de website: © CCINL | Vermiste personen >>

Als eerste op de hoogte bij
Vermiste personen?
U kunt zich inschrijven voor de
automatische berichten service van
Messenger, zo krijgt u ook als eerste de
berichten over © CCINL | Vermiste
personen.

Inschrijven voor de berichtenservice kan door >> hier << te klikken.
Tik vervolgens in de balk chatbericht het woord “ja” om de berichten automatisch te
ontvangen.
© CCINL | Vermiste personen

Groesbeek - Bankpas weggenomen en babbeltruc
Datum delict: 21-03-2018
Plaats delict: Groesbeek
Op woensdag 21 maart 2018 wordt de bankpas weggenomen van een 89-jarige
mevrouw. Nadat ze rond 14.00 uur boodschappen heeft gedaan bij een winkel aan
de Dorpsstraat wordt ze voor de deur van haar woning aan de Dennenoord
aangesproken door een man en vrouw. Diezelfde dag wordt met deze bankpas geld
gepind door deze vrouw die een donkere hoofdband draagt...
Lees meer >>

Helmond en Venray -Diefstal pinpas bejaarde dames
Datum delict: 10-01-2018
Plaats delict: Venray en Helmond
Half januari worden twee dames op leeftijd slachtoffer van een dief die hun pinpas
wegneemt en vervolgens grote geldbedragen daarmee opneemt. De politie deelt
bewakingsbeelden van de verdachte bij de pinautomaat en vraagt getuigen om te
helpen in het onderzoek om duidelijk te krijgen wie er verantwoordelijk is voor deze
brutale diefstal van de pinpassen...
Lees meer >>

Eindhoven - Dumpen afval sythetische drugs
Datum delict: 06-10-2018
Plaats delict: Eindhoven
Op zaterdagavond 6 oktober en zondagochtend 7 oktober werden op de
Offenbachlaan in Eindhoven twee Mercedes Sprinter bestelwagens aangetroffen die
waren gebruikt bij het dumpen van synthetisch drugsafval. Vanuit de ene lekte
drugsafval en de andere brandde uit. De politie onderzoekt de incidenten. Uit
onderzoek bleek dat de beide Sprinters tussen 2 en 5 oktober in Urk zijn geweest.
Op camerabeelden die zijn opgenomen in Urk zijn meerdere personen bij de
Sprinters te zien. Een van de mannen droeg een opvallend rood/roze jas...
Lees meer >>

Meer Gezochte personen?
Kijk dan op de website: © CCINL | Gezochte personen >>

Als eerste op de hoogte bij
Gezochte personen?
U kunt zich inschrijven voor de
automatische berichten service van
Messenger, zo krijgt u ook als eerste de
berichten over © CCINL | Gezochte
personen.

Inschrijven voor de berichtenservice kan door >> hier << te klikken.
Tik vervolgens in de balk chatbericht het woord “ja” om de berichten automatisch te
ontvangen.
© CCINL | Gezochte personen

Als eerste op de hoogte van
het Cybercrime nieuws?
Volg ons op Messenger.
Onze Chatbot 'Cybie' helpt u verder.
Messenger © CCINL | Cybercrimeinfo.nl
>> Klik hier <<

© CCINL | Cybercrime Quiz (niveau 1)
10 vragen, bij een score 7 of hoger ontvang je het ' © CCINL | Cybercrime Quiz
(niveau 1) ' certificaat
>>>START<<<
(Je krijgt zo spoedig mogelijk het resultaat toegestuurd)
PAS OP: Check je Spambox, soms komt de reactie van ons daar in terecht!

Nieuwsbrief gemist?
Geen probleem, ga naar Nieuwsbrief
archief en download de Nieuwsbrieven.

Nog niet ingeschreven voor de wekelijkse
nieuwsbrief?
Meld u dan aan voor onze
nieuwsbrief >>

Motivatie en het ontstaan van
© CCINL | Cybercrimeinfo.nl
Lees hier >>

Vragen of opmerkingen?
© CCINL | Cybercrimeinfo.nl "Samen voor veiligheid"
"Kennis is macht, Passie is kracht"
Crime Online Offline (P.Lahousse)

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@cybercrimeinfo.nl toe aan uw adresboek.

