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Cyber Attack Texas: "Ongekende golf van
Ransomware aanvallen"
Amerikaanse staat Texas vecht momenteel tegen een ongekende golf van
ransomware aanvallen die gericht zijn op lokale overheidsinstanties in de staat,
waarvan minstens 23 getroffen zijn door de cyber aanvallen...

LEES MEER >>

Voicemail melding eindigt in Phishing
n deze phishing e-mails staat dat je een voicemail bericht hebt ontvangen,
vervolgens lokken de cybercriminelen je uit tot het openen van de bijlage om het
spraakbericht te beluisteren, om het geloofwaardig over te laten komen vermelden
ze het nummer van de beller en de lengte van het voicemail bericht...

LEES MEER >>

Twee stappen verificatie voorkomt 99,9 procent van
Cyberaanvallen
Twee Stappen verificatie (2FA), zoals het gebruik van een extra code tijdens het
inloggen, voorkomt 99,9 procent van de aanvallen op accounts, zo stelt Microsoft.
De softwaregigant laat weten dat het dagelijks meer dan 300 miljoen frauduleuze
inlogpogingen op de eigen clouddiensten ziet...

LEES MEER >>

Kabinet gaat gevaarlijke Smishing sms'jes
aanpakken
Cybercriminelen sturen steeds vaker phishing-sms'jes (smishing) die afkomstig
lijken van je bank. Ze zijn lastig te herkennen als berichten van oplichters. Het
kabinet wil deze vorm van internetcriminaliteit aanpakken, omdat het aantal
slachtoffers blijft toenemen...

LEES MEER >>

Zeventien arrestaties na WhatsAppfraude
De afgelopen week heeft de politie zeventien personen aangehouden voor BetaalApp-Fraude. De zeventien worden ervan verdacht dat ze hun bankrekening ter
beschikking hebben gesteld en zo hebben meegewerkt aan de fraude. Het gaat om
zogenoemde ‘geldezels’ (money mules)...

LEES MEER >>

Datalek overzicht week 34-2019
WEEK OVERZICHT >>

PSV-cybercrime Phishing Smishing Vishing
overzicht week 34-2019
WEEK OVERZICHT >>

Enschede - Bedrijf slachtoffer van phishing-mail
Zaaknummer: 2019226342
Datum delict: 15-05-2019
Plaats delict: Zevenaar
Een jonge vrouw ontvangt op woensdag 15 mei 2019 een mail en een SMS over
haar verouderde bankpas. Het verzoek hierbij is dat zij een nieuwe bankpas kan
aanvragen via de in het bericht vermelde link. Dat doet ze...

LEES MEER >>

Darkweb Mythes
Is het Darkweb illegaal...
Het Darkweb is lastig te bereiken...
Het Darkweb is een extra laag van het Deepweb...
Het Darkweb is groter dan het normale web...
Het Darkweb wordt alleen gebruikt voor criminaliteit...
...

LEES MEER >>

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 Whaling?
Whaling is het Engelse woord voor walvisvangst en het wordt gebruikt in de
Cybercrime wereld bij de fenomeen...

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.

