Pas op voor fraude en oplichting tijdens de COVID-19-pandemie
Criminelen gebruiken de COVID-19-pandemie om het publiek op te lichten. Word geen
slachtoffer!
COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, is nu officieel een wereldwijde
pandemie. Criminelen over de hele wereld gebruiken deze crisis om het publiek op te lichten. Ze
richten zich op kwetsbare groepen, terwijl ze proberen te profiteren van de pandemie. Action Fraud,
de nationale dienst voor het melden van fraude in het VK, meldde in maart 2020 een toename van
400% van coronavirus-gerelateerde fraude.
De politie en andere overheidsinstanties werken samen om informatie over deze oplichting te
verspreiden en ervoor te zorgen dat het publiek waakzaam is tegen fraude.
Het Britse Openbaar Ministerie heeft het volgende advies gegeven:

Denk na: Neem een moment de tijd voordat u geld uitgeeft of informatie deelt om zo problemen te
voorkomen.

Wees op uw hoede: Zou het bedrog kunnen zijn? Aarzel niet om verzoeken van verdachte te
weigeren, af te slaan of te negeren. Alleen criminelen zullen proberen u te haasten of angst aan te
jagen.

Zelfbescherming: Neem onmiddellijk contact op met uw bank als u denkt dat u het slachtoffer
bent van oplichting en meld dit bij Action Fraud.
We hebben verschillende rapporten over oplichting doorgenomen en hebben een lijst van fraudeurs
voor u opgesteld.
* Houd er rekening mee dat de lijst niet volledig is en dat criminelen andere manieren zullen
proberen te vinden om mensen op te lichten. Blijf dus altijd waakzaam.
• Testen voor virus: Virustestkits worden in het VK alleen aangeboden door de NHS.
• Vaccins / remedies: Er is momenteel geen vaccin of remedie voor COVID-19.
• Namaakproducten: Er zijn talloze veel te dure artikelen of nepartikelen, waarvan gezegd wordt dat
ze bescherming tegen het coronavirus bieden. Het gaat om onder meer antibacteriële gels, maskers,
enz.
• Winkelen / bezorging van medicijnen: Criminelen bellen aan bij kwetsbare mensen en bieden aan
om boodschappen voor hen te doen of hun medicijnen te bezorgen.
• Schoonmaakdiensten: Mensen bieden reinigingsdiensten aan om verspreiding van het virus te
voorkomen.
• Phishing-e-mails / sms-berichten: Pas op voor berichten die u vragen bijlagen te openen. Deze
bijlagen kunnen fraudeurs toegang geven tot uw persoonlijke gegevens.
De volgende misleidende e-mails zijn geïdentificeerd door Action Fraud:
1. Online fraudeurs die zich voordoen als een onderzoeksgroep van het Centrum voor
ziektebestrijding en -preventie (CDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ze beweren dat
ze over een lijst met gevallen van infecties bij u in de buurt beschikken.
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2. Online fraudeurs die artikelen over de virusuitbraak leveren met een link naar een website van
een nepbedrijf, waar bezoekers worden aangemoedigd om te klikken om zich te abonneren op een
dagelijkse nieuwsbrief voor verdere updates.
3. Online fraudeurs met beleggings- en handelsadvies die mensen aanmoedigen om te profiteren
van de coronaviruscrisis.
4. Online fraudeurs die zich voordoen als medewerkers van HMRC die belastingteruggave
aanbieden en slachtoffers verwijzen naar een nepwebsite bedoeld om persoonlijke en financiële
gegevens te verzamelen.
Als u, of iemand die u kent het doelwit is van een scam, moet u dit online melden bij Action Fraud
via www.actionfraud.police.uk/ of door te bellen naar 0300 123 2040.
Advies en informatie over hoe u kunt controleren of iets mogelijk oplichterij is vindt u hier:
www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/.
* Deze vertaling is op vrijwillige basis gemaakt door ons geweldige team van freelance vertalers *
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