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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING
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Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.tk )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: 779-5963074-33
Beste Buurtbewoner: WAARSCHUWING (nog eens) voor frauduleuze e-mails:
Open NOOIT dubieuze e-mails, waarvan je de afzender niet kent of waarbij men (dikwijls
met een bank-logo) naar je bankgegevens vraagt: een bank zal hierover NOOIT
communiceren via e-mail. Ga ook nooit in op zogezegd: een “gewonnen loterij” !
Het Brusselse gerecht voert een onderzoek naar computerhackers die geld viseren van Belgen
die aan internetbankieren doen. Het onderzoek komt er na klachten van Belgische banken.
Justitie noemt de toename van de aanvallen 'zorgwekkend'. Vaak opereren de daders vanuit
het voormalige Oostblok.
De Belgische banken zijn de afgelopen maanden het slachtoffer geweest van verschillende
aanvallen door cybercriminelen. De hackers hebben een ingenieus systeem opgezet, waarbij
ze de rekeningen van nietsvermoedende klanten plunderen. Er wordt een virus binnen
gesmokkeld op de computer van de klant, waarmee geld van de rekening wordt gehaald.
Vorige maand nog richtten de computercriminelen hun pijlen op BNP Paribas Fortis, dat
meteen een klacht indiende. 'We nemen dit soort aanvallen heel ernstig', zegt woordvoerster
Kim Cauberghs. 'We willen dan ook dat er een onderzoek wordt gevoerd, zodat we ons beter
kunnen beschermen tegen cybercriminelen, want dit is in feite ook een vorm van inbraak.
Ook andere banken, zoals ING en Dexia, kregen te maken met de praktijk.. Voorlopig gaat
het om relatief kleine sommen geld, maar de onderzoekers vrezen meer aanvallen.
Toch moeten we nog niet met z'n allen in paniek schieten. 'Internetbankieren blijft een van
de veiligste manieren om je bankzaken te regelen', zegt Pamela Renders van Febelfin, de
koepel van de Belgische financiële sector. Het aantal fraudegevallen blijft miniem.
Toch is het belangrijk om je computer goed te beschermen tegen virussen.
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