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Toename van online seksuele uitbuiting (sextortion)
gemeld door de FBI
Steeds meer jongeren worden slachtoffer van seksuele afpersing (sextortion).
Zo meldde de FBI dat kinderen van 10 tot 17 jaar in toenemende mate seksueel
worden uitgebuit en 'sextorted' door cybercriminelen...

LEES MEER >>

Cybercriminelen stelen 24 miljoen euro aan bitcoins
De politie heeft drie Nederlanders aangehouden op verdenking van het witwassen
van cryptovaluta. Ook in Engeland werden personen aangehouden. De
aanhoudingen zijn onderdeel van een groot internationaal onderzoek naar de
diefstal van 24 miljoen euro aan bitcoins...

LEES MEER >>

Excel kan malware binnenlaten
Een functie in Excel kan er voor zorgen dat malware via een toegestuurd Excelbestand wordt binnengehaald. Microsoft is niet van plan een patch uit te brengen
omdat de functie omzeild kan worden...

LEES MEER >>

Chinezen hackten providers computersystemen van
enkele grote telecomproviders
Hackers hebben ingebroken in de computersystemen van enkele grote
telecomproviders. Daarbij hebben ze gegevens van klanten gestolen, zegt
cyberbeveiliger 'Cybereason', zoals namen, adresgegevens, mailservers,
locatiedata, gebruikersnamen, wachtwoorden en een overzicht van alle oproepen...

LEES MEER >>

Keyless hacking: ook meeste nieuwe auto’s
gevoelig voor keyless diefstal
Het Britse onderzoeksbedrijf Thatcham Research heeft met een nieuwe
testmethode onderzocht welke merken en types auto’s gevoelig zijn voor diefstal,
door het signaal van de elektronische sleutel te kopiëren. Bij de meeste auto’s blijkt
de beveiliging nog altijd ontoereikend...

LEES MEER >>

Phishing overzicht week 26-2019
WEEK OVERZICHT PHISHING MAILS >>

Als eerste op de hoogte van Cybercrime nieuws?
U kunt zich inschrijven voor de automatische berichten service van Messenger, zo
krijgt u ook als eerste de berichten van © CCINL | www.cybercrimeinfo.nl

Tik vervolgens in de balk chatbericht het woord “ja” om de berichten automatisch te
ontvangen.

Wat is sextortion?
Sextortion is afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. Dit
kan een naaktfoto of video van het slachtoffer zijn, maar het kan ook zijn dat
webcambeelden van iemand zo gemonteerd worden dat het lijkt alsof het slachtoffer
seks heeft met een minderjarige, zodat ook op deze manier gechanteerd wordt met
het online zetten van materiaal...

LEES MEER >>

Den Haag - Bankpasfraude (phishing)
Zaaknummer: 2019092078
Datum delict: 26-03-2019
Plaats delict: Den Haag
Eind maart kreegt een inwoner van Den Haag op zijn telefoon een bericht dat
afkomstig leek te zijn van de ING bank. Hierin stond dat zijn bankpas was
verouderd, dat de geldigheid zou vervallen en dat hij zijn pas moest opsturen naar
een bepaald adres. Door op een link te klikken kon hij gratis een nieuwe pas
aanvragen op een website die precies leek op die van de ING bank, maar die
achteraf een nepsite bleek te zijn...

LEES MEER >>

Darkweb markt Chemical Revolution 'take down'
De Duitse politie heeft een grote internetwinkel voor synthetische drugs opgerold. Er
zijn elf mensen gearresteerd, onder wie een 26-jarige hoofdverdachte, meldt de
politie vandaag. Onder de verdachten is ook een 43-jarige Nederlander. Hij werd al
in februari opgepakt...

LEES MEER >>

Nieuwsbrief gemist?
Geen probleem, klik hieronder voor alle Nieuwsbrieven...

Nog niet ingeschreven voor de wekelijkse
nieuwsbrief?
Dat kan hieronder. Elke zondag of uiterlijk op maandag ontvang je dan de
nieuwsbrief van © CCINL | www.cybercrimeInfo.nl
Zo blijf je altijd op de hoogte van het nieuws over Cybercrime en Darkweb...

We zouden het zeer waarderen als u een online
recensie voor ons wilt schrijven.
Beoordeel ons op ‘Klanten vertellen’
Beoordeel ons op ‘Facebook’
Beoordeel ons op 'Google' (rechter kolom knop "Een Review Schrijven")
Bedankt alvast,
Peter Lahousse
© CCINL | www.cybercrimeinfo.nl
Missie: ‘Bestrijding en weerbaarheid verhogen, voor de crime van de
toekomst/heden'

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.

