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Breda maakt inwoners weerbaarder tegen
Cybercrime
Cybercrime wordt landelijk een steeds groter probleem: meer mensen worden het
slachtoffer van online fraude, het aantal phishingmails en nep-smsjes neemt toe en
het schadebedrag dat mensen kwijtraken wordt hoger. In Breda is een buurtinitiatief
gelanceerd om bewoners weerbaarder te maken...

LEES MEER >>

Interne netwerk van tientallen Nederlandse
bedrijven en organisaties staat wagenwijd open
voor hackers
Het interne netwerk van tientallen grote Nederlandse bedrijven, organisaties en
overheden staat wagenwijd open voor hackers. Dat blijkt uit onderzoek van Ralph
Moonen van beveiligingsbedrijf Secura, waarvan de resultaten aan BNR zijn
bevestigd door twee andere beveiligingsbedrijven...

LEES MEER >>

Cyberaanval die in eerste instantie enkel gericht
leek te zijn op iPhone, blijkt groter te zijn dan
gedacht
en cyberaanval die in eerste instantie enkel gericht leek te zijn op iPhone, blijkt
groter te zijn dan gedacht. Ook Google's eigen mobiele besturingssysteem Android
en Windows PC's zijn via dezelfde website aangevallen...

LEES MEER >>

Invulformulieren steeds populairder bij hackers
Online formulieren zoals 'login velden' en 'winkelmandjes' worden steeds vaker
misbruikt door cybercriminelen om persoonlijke gegevens te achterhalen.
Formjacking is uitgegroeid tot één van de meest gebruikte tactieken...

LEES MEER >>

Meer verzekeringsclaims van phishing
Van alle soorten cybercriminaliteit leiden zakelijke 'Phishing mails' tot de meeste
verzekeringsclaims. Voor het eerst ontving verzekeraar AIG in 2018 daarvan meer
claims dan van 'Ransomware' en 'Datalekken'.
23 procent van de claims die AIG het afgelopen jaar naar aanleiding van cybercrime
ontving, betreffen de kosten veroorzaakt door zakelijke nepmailtjes (phishing
mails)...

LEES MEER >>

Datalek overzicht week 36-2019
WEEK OVERZICHT >>

PSV-cybercrime Phishing Smishing Vishing
overzicht week 36-2019
WEEK OVERZICHT >>

Gouda - Phishing fraude Gouda
Zaaknummer: 2019050417
Datum delict: 10-02-2019
Plaats delict: Gouda
In februari werd er door een ondernemer uit Gouda aangifte gedaan van phishing
fraude.
Het slachtoffer kreeg een zogenaamde mail van zijn bank met het verzoek om zijn
bankpas op te sturen. Naderhand bleek er voor ruim 12.000,- euro van de rekening
van het slachtoffer te zijn opgenomen bij een casino in hotel Tiel in Tiel. Er worden
camerabeelden getoond van een man die met deze bankpas geld heeft
opgenomen...

LEES MEER >>

Drugshandel op Darkweb leidt naar Sliedrecht
Drugshandel gebeurt niet alleen op straat, ook via het Darkweb kun je aan je pillen
en poeders komen. Kopers en verkopers denken hier anoniem te zijn maar niets is
minder waar. Het cybercrimeteam Rotterdam deed een onderzoek naar deze online
handel, wat heeft geleid tot de veroordeling van een man en vrouw die vanuit hun
huis in Sliedrecht ruim 47 pakketten met drugs naar het buitenland verstuurden...

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 Formjacking?
Formjacking is het injecteren van code in formulieren op websites van webwinkels
om bijvoorbeeld creditcardgegevens van klanten te stelen...

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.

