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“Nederland kan ontwricht worden door
Cyberaanvallen”
“Het maatschappelijke belang van cybersecurity is voor zowel de overheid als het
bedrijfsleven zo groot dat er structureel toezicht moet zijn op de weerbaarheid van
vitale organisaties. Met het oog op de nationale veiligheid moeten we een extra stap
zetten om Nederland te beschermen tegen kwaadwillende landen of
cybercriminelen.”...

LEES MEER >>

Luchtvaartbedrijf ASCO Zaventem getroffen door
Ransomware, 1.000 medewerkers tijdelijk werkeloos
ASCO Zaventem, dat vliegtuigonderdelen maakt voor onder meer Boeing en Airbus,
is gehackt. De productie ligt zeker stil tot woensdagavond, meer dan duizend
werknemers kunnen daardoor niet aan de slag. Ook andere vestigingen van het
bedrijf zijn getroffen. “De autoriteiten zijn ingelicht en hebben ICT-professionals
aangesteld om het incident verder te onderzoeken”, aldus het bedrijf...

LEES MEER >>

Smishing namens Intrum Justitia en Intrum Justilia
Er zijn veel valse SMS berichten in omloop namens Intrum Justitia en
namens Intrum Justilia. In de sms-berichten wordt gevraagd een bedrag te voldoen
via een betaallink. (Smishing, Phishing)...

LEES MEER >>

Politie houdt 22-jarige verdachte aan voor
Betaalapp-fraude
De politie heeft een 22-jarige man uit Almere aangehouden voor WhatsApp-fraude
(Betaal-App-Fraude).
Naar aanleiding van diverse aangiften is de politie in februari dit jaar een onderzoek
gestart. Dit heeft recentelijk geleid tot de aanhouding van de 22-jarige man uit
Almere...

LEES MEER >>

Cybercriminelen hacken profielen van facebookgebruikers en verkopen daar kaartjes
Mensen die online een kaartje voor een uitverkocht concert van Marco Borsato of
Metallica dachten te kopen, kwamen bedrogen uit. De fraude wordt steeds
geraffineerder. Meerdere meldingen van gehackte Facebook accounts zijn de
afgelopen tijd binnengekomen bij de Fraudehelpdesk. “En ik sluit niet uit dat het
ware slachtoffer aantal nog veel hoger ligt,” zegt voorlichter André Vermeulen van
de helpdesk...

LEES MEER >>

Vier aanhoudingen in onderzoek Marktplaats
oplichting in regio Zeeland West-Brabant
Financiële rechercheurs van district De Markiezaten en agenten van de politieteams
Bergen op Zoom en Roosendaal hebben de afgelopen tijd samen zaken opgepakt
waarbij sprake was van oplichting via Marktplaats. Drie onderzoeken hebben
inmiddels geleid naar vier verdachten. Twee verdachten zijn, gisteren, donderdag
13 juni, op hun woonadres aangehouden en overgebracht naar een politiebureau
voor verhoor. Eén verdachte is op 1 april jl. aangehouden en verhoord...
LEES MEER >>

Phishing overzicht week 24-2019
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 de Blockchain?
Simpel gezegd is een 'blockchain' een spreadsheet (bv. Excel) met gegevens die
wordt gedeeld met iedereen in het netwerk. Zij krijgen allemaal een exacte kopie
van deze data en kunnen dus precies zien wat erin staat. Wanneer er een wijziging
in de spreadsheet wordt gemaakt, dan wordt deze aanpassing direct overgenomen
op alle andere kopietjes van de lijst. Hierdoor is het resultaat dat iedereen altijd naar
dezelfde lijst met gegevens kijkt. Dit zorgt onder andere
voor betrouwbaarheid en transparantie...

LEES MEER >>

Rijssen - Vrouw opgelicht via WhatsApp
Zaaknummer: 2019121180
Datum delict: 18-03-2019
Plaats delict: Rijssen
Op maandag 18 maart 2019 wordt een vrouw benaderd door haar zus via
WhatsApp. Ze heeft een nieuw mobiel nummer dat ze wil doorgeven. Vervolgens
vraagt ze of haar zus een aantal rekeningen voor haar wil betalen. Dat doet ze.
Achteraf blijkt dat de verzender van de berichten niet haar zus is geweest. Later pint
een onbekende man geld van de rekening van de vrouw...

LEES MEER >>

Pedohandboek op het Darkweb moet verboden
worden
De Stichting 'Strijd tegen Misbruik' eist dat een handboek voor kindermisbruik wordt
verboden en dreigt naar de rechter te stappen. Op internet is het boekwerk te
vinden, met daarin aanwijzingen om kinderen ongezien te misbruiken...

LEES MEER >>

Nieuwsbrief gemist?
Geen probleem, klik hieronder voor alle Nieuwsbrieven

Nog niet ingeschreven voor de wekelijkse nieuwsbrief?

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
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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.

