Persnota – vrijdag 22 oktober 2021

Politiezones WVL4 starten met unieke preventiewebsite
tegen internetcriminaliteit
De politiezones VLAS, RIHO, POLDER en WESTKUST, die samen de WVL4 vormen,
bouwden samen gloednieuwe website over cyberpreventie. Dit gebeurde onder
leiding van de Local Computer Crime Unit (LCCU) van PZ Vlas en het stedelijk
preventieteam Kortrijk.
Door samen te bouwen aan de website www.cyberpreventie.be, kan de aanpak van
cybercrime permanent en up-to-date gebeuren. De site bevat een ruim aanbod aan
campagnes, preventiefilmpjes, voorstellingen, educatieve pakketten en spelmethodes om
cybercriminaliteit tegen te gaan en alle burgers, van jong tot oud, te informeren.
1. Samen kunnen we beter informeren en sensibiliseren.
Ruth Vandenberghe – voorzitter politiecollege PZ Vlas: “Internetcriminaliteit of cybercrime
stopt zeker niet bij de politiezone- of gemeentegrenzen. Dit fenomeen is in volle opmars en is
meer dan ooit een nationaal en mondiaal gegeven. Vandaar dat preventiediensten van
steden, gemeentes, politiezones, onderwijs en andere instellingen vooral samen moeten
werken in de strijd tegen deze criminaliteitsvorm.”
Via gerichte preventie moeten de mensen, zowel jongeren als ouderen, ingelicht worden
over hoe ze zich het best wapenen tegen internetcriminaliteit. Niettegenstaande er online al
veel informatie aangeboden wordt, is het vaak nog te veel zoeken naar een geschikte manier
om de internetgebruikers, en dat zijn we allemaal, preventief tips bij te brengen.

2. Aantal feiten en ophelderingspercentage stijgen
Feiten van internetcriminaliteit binnen de WVL4 (Vlas-Riho-Polder-Westkust)
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De voorbije 3 jaar (2018-2019-2020) waren er binnen de WVL4:



gemiddeld 3.088 aangiftes van feiten van internetcriminaliteit
daarvan werden 311 feiten opgehelderd, wat overeenkomt met 10,1%

Het lage ophelderingspercentage heeft te maken met de vaak internationale draagwijdte
van cybercrime, die zo veel moeilijker op te sporen is. Een internetcrimineel uit Rusland kan
perfect slachtoffers maken in België.
Het aantal vastgestelde internetmisdrijven stijgt duidelijk. Dat komt vooral omdat de
mensen steeds meer tijd online doorbrengen. Door steeds meer online aankopen en
verrichtingen te doen, worden we ook vaker het slachtoffer van gewiekste
internetcriminelen, die zich steeds aanpassen aan het gedrag van de maatschappij.
De politie krijgt soms aangiftes binnen met schrijnende situaties waar slachtoffers grote
bedragen spaargeld in één dag kwijtgespeeld zijn. De financiële schade is vaak veel groter
dan bij een inbraak. Cybercrime is gewoon veel minder zichtbaar en slachtoffers lopen ook
niet te koop met het feit dan ze financieel opgelicht werden via het internet. Het is dan ook
nodig dat de WVL4 sterkt blijft inzetten op zowel de preventieve als repressieve aanpak van
internetcriminaliteit.

3. Local Computer Crime Units (LCCU) in elke politiezone
Het stijgend aantal feiten van cybercrime heeft de lokale politiezones er toe gedwongen om
zelf Local Computer Crime Units op te richten. Deze gespecialiseerde informaticateams doen
bijna uitsluitend online politiewerk. Zo werd binnen de recherche van PZ VLAS al in 2017
een LCCU opgericht, toen nog bemand door 1 politieman, maar ondertussen telt het team al
3 full time specialisten. Ook in PZ Riho, Polder en Westkust draaien de LCCU’s op volle
toeren.
Korpschefs WVL4: “Gelukkig merken we, naast de stijgende cijfers van cybercrime, ook een
stijgende aangiftebereidheid van de slachtoffers van internetcriminaliteit. En dat is
belangrijk, want zonder aangifte is er namelijk geen onderzoek. Na een aangifte kan de Local
Computer Crime Unit een dossier opbouwen, vaak in samenwerking met andere lokale
politiezones en de federale politie, want cybercrime stopt niet aan de grens van een
politiezone. Samen worden meer zaken opgehelderd, worden meer successen geboekt en
kunnen internetcriminelen vaker ontmaskerd, opgepakt en veroordeeld worden.”
De stijging van de cybercriminaliteit is zowel een lokaal, nationaal als internationaal
fenomeen. Of je nu in Adinkerke, Rumbeke, of ‘Sente’ woont, je hebt evenveel kans om
slachtoffer te worden.
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4. Bestaande campagnes kenbaar maken van 1 centrale website
Door het bestaan van de WVL4-samenwerking kunnen de krachten gebundeld worden in de
strijd tegen internetcriminaliteit. Elke politiezone heeft en deelt z’n politionele specialiteiten.
Wat de aanpak van cybercrime en de uitbouw van de gespecialiseerde website betreft,
namen PZ Vlas en het stedelijk preventieteam van Kortrijk het voortouw. En het resultaat
mag er zijn, waardoor Kortrijk, Kuurne, Lendelede en alle steden en gemeenten binnen de
WVL4 er volop gebruik kunnen van maken.
Via de website www.cyberpreventie.be, proberen we de meest in het oog springende
preventiecampagnes dat extra duwtje in de rug te geven door ze nog meer kenbaar te
maken bij preventiewerkers, politiekorpsen, scholen en andere belangrijke doelgroepen.
Het moet duidelijk zijn dat elke doelgroep gebruik kan maken van deze website.
Kris Dhondt – preventieteam Kortrijk: “De website www.cyberpreventie.be werd opgevat als
een catalogus. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk bestaande en nieuwe tips & tricks,
campagnes, acties, voorstellingen, educatieve filmpjes en lesmateriaal te bundelen volgens
leeftijdsgroep (algemeen, kleuters, kinderen, pubers, jongvolwassenen, volwassenen en
senioren) en volgens thema. Bij iedere actie of project worden duidelijk de contactgegevens
van de organisator vermeld. Het ruime aanbod op de site is op die manier toegankelijk voor
zowat elke doelgroep die met cybercrime te maken krijgt.”

Op de website verschijnt via het NIEUWS-item
de meest up-to-date informatie over actuele
cybercrime fenomenen.
De dagelijkse updates gebeuren door
specialisten: Kris Dhondt van het stedelijk
preventieteam Kortrijk en Yoerie Vandaele van
het LCCU PZ Vlas. Door hun nauwe
samenwerking kan er heel kort op de bal
gespeeld worden.

Dus of je nu leraar bent die zijn leerlingen wil informeren over sexting, of de voorzitter van
een seniorengroep die zijn leden wil waarschuwen voor Whatsapp-fraude, of gewoon een
bezorgde ouder die voor zijn dochter op zoek is naar geschikte preventietips bij het gebruik
van TikTok … iedereen zal zijn gading vinden op www.cyberpreventie.be, waar alle actuele
thema’s over internetcriminaliteit aan bod komen.
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5. Enkele recente feiten van internetcriminaliteit

Zaterdag 9 oktober 2021:
Een man uit Hoogweide in Heule wordt opgelicht via een valse sms, zogezegd van Itsme. In
de sms wordt gezegd dat zijn Itsme codes zijn verlopen. De man klikt op de banklink in de
sms om zo via deze website de codes terug in orde te zetten. Het ging om een valse sms en
een valse bankwebsite. De man schreef 3.498,96 euro over.
Vrijdag 15 oktober 2021:
Een man uit de Koning Leopold III-laan in Kortrijk wordt opgelicht via Whatsapp. De dader
doet zich voor als zijn dochter die met een ander nummer vraagt aan haar vader om
betalingen te doen. De man schrijft in totaal 7.051,97 euro over.

Zaterdag 16 oktober 2021:
Een dame uit de Beekstraat in Kortrijk wordt opgelicht wanneer ze een online 2e hands auto
koopt via Marketplace. Ze betaalt het bedrag van 1.400 euro en krijgt daarvoor een defect
voertuig die niet overeenkomt met de foto en beschrijving via het Internet. De dader
verbreekt alle contact en alle online communicatiekanalen.
Alle drie de slachtoffers zijn hun geld kwijt!
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