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Opleidingstraject 'Digitale Buurtambassadeurs'
Gemeente Breda start 11 september
De Gemeente Breda & Partners starten dan met deze primeur in Nederland. Deze
opleiding bestaat uit 4 momenten (4 x 90 min) en heeft als doel de kennis en
weerbaarheid verhogen van deze eerste groep 'Digitale Buurtambassadeurs'. De
lessen worden gegeven door experts van politie, gemeente en bedrijfsleven...

LEES MEER >>

Cybercrime incident 1 'Cashing In - Carbanak'
Dit verhaal vertelt over de jacht op de roemruchte Carbanak-groep en haar
bankoverval van $1 miljard. Deze film is de aftrap van een nieuwe cybercrime serie
'hacker: HUNTER', die toezichthouders, media en de beveiligingsindustrie meer
inzicht geven in hackers praktijken. Kaspersky Lab wil hiermee helpen
cybercriminaliteit beter te bestrijden en te voorkomen...

LEES MEER >>

Zes aanhoudingen na fraude via Tikkietruc
(BetaalAppFraude)
Met de aanhouding van zes verdachten voor het plegen van misdrijven
als fraude, computervredebreuk, oplichting en witwassen denkt de politie een groot
aantal misdrijven te hebben opgelost...

LEES MEER >>

Malware ontvreemd pincodes voor Sim Swapping
Cybersecurity onderzoekers hebben een nieuwe variant van de 'TrickBot-malware'
ontdekt die pincodes probeert te ontvreemden om zo het telefoonnummer van het
slachtoffer over te nemen...

LEES MEER >>

E-sim maakt overnemen mobiel nummer door
hackers eenvoudiger
Gehackt worden via je 06-nummer. Het wordt een stuk makkelijker met de komst
van de e-sim, de nieuwe digitale simkaart. Met alleen een wachtwoord kan een
hacker voortaan op afstand jouw telefoonnummer overnemen...

LEES MEER >>

Datalek overzicht week 35-2019
WEEK OVERZICHT >>

PSV-cybercrime Phishing Smishing Vishing
overzicht week 35-2019
WEEK OVERZICHT >>

Grave - Jackpotting geldautomaat Grave (poging)
Zaaknummer: 2018162930
Datum delict: 16-08-2018
Plaats delict: Grave
Wie (her)kent de mannen op de afbeelding? Ze worden verdacht van 'jackpotting'
van een geldautomaat in Grave. Het bleef bij een poging, maar er was wel voor
5000 euro schade aan de geldautomaat toegebracht...

LEES MEER >>

Tor Project op zoek naar nieuwe servers om
censuur te omzeilen
Het Tor Project is op zoek naar nieuwe servers om overheidscensuur te omzeilen,
aangezien de huidige servers vroeg of laat op een 'blocklist' kunnen belanden.
Dagelijks maken zo'n 2,5 miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun
privacy te beschermen, maar ook om websites te bezoeken die in het land van
herkomst worden geblokkeerd...

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 Jackpotting?
Jackpotting een aanval waarbij pinautomaten met behulp van speciale malware
volledig worden leeg getrokken...

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.

