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Welkom!

Ireen Lammerts

• Master Criminologie

• Sinds 2016 binnen ABN AMRO werkzaam 
als Adviseur Fraude 

• Daarvoor verschillende functies bij de Royal 
Bank of Scotland en de Volksbank 



Onderwerpen

Spoofing:
1. Wat is het?
2. Hoe werkt het?
3. Hoe komt de oplichter aan informatie?
4. Wat vragen wij u nooit?
5. Wat kunt u doen?
6. Wat mag u van de bank verwachten?



Spoofing – Wat is het?

Digitaal een andere identiteit aannemen met een telefoonnummer is een truc 
genaamd spoofing.



Spoofing – Hoe werkt het?

1. Oplichters doen zich aan de telefoon voor als een medewerker van de 
fraudehelpdesk van de bank. 

2. De klant wordt gevraagd tijdelijk zijn of haar (spaar)geld zelf over te maken
naar een zogenaamde veilige kluisrekening.

3. In werkelijkheid maakt de klant het geld over naar de rekening van een
katvanger.



Spoofing – Hoe komt de oplichter aan 
informatie?

De gegevens komen bijvoorbeeld:
• Uit data van callcenters 
• Via het hacken van websites van bijvoorbeeld internetwinkels

Een oplichter heeft vaak de volgende informatie van een slachtoffer:
•Naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer 
•Rekeningnummers 
•E-mailadressen 



Spoofing – Wat vragen wij u nooit?

Wij vragen u nooit om:
1. Uw beveiligingscodes
2. Uw betaalpas op te sturen, de bank komt ook nooit uw “oude” 

betaalpas persoonlijk bij u ophalen 
3. Geld over te boeken
4. Via een link in een e-mail of sms direct in te loggen in Internet 

Bankieren of de mobiele app. 



Spoofing – Wat kunt u doen?

Wees alert op fraude in het betalingsverkeer om zo fraude zoveel mogelijk te 
beperken

Volg de 5 veiligheidsregels:
1. Houd uw beveiligingscodes geheim
2. Zorg ervoor dat uw betaalpas nooit door een ander gebruikt wordt
3. Beveilig de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken
4. Controleer regelmatig uw betaalrekening
5. Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op

Wat u zelf kunt instellen:
• Houd de limiet van uw betaalpas zo laag mogelijk
• Stel betaalalerts in en krijg een seintje bij een afschrijving



Spoofing – Wat mag u van de bank 
verwachten?

• We delen kennis en ervaring, bijvoorbeeld met andere banken en politie
• Samen met andere banken en organisaties bestrijden wij oplichters die 

online actief zijn
• Wij proberen valse websites/e-mails uit de lucht te halen
• We proberen gestolen geld terug te halen
• We heffen rekeningen van oplichters op
• We proberen frauduleuze betalingen te herkennen
• We geven informatie over veilig bankieren en maken inzichtelijk hoe 

oplichters te werk gaan, zodat consumenten zich bewust zijn van de risico’s 
en hun bankzaken veilig kunnen (blijven) regelen. 



DANK U WEL



Vriend-in-noodfraude

Yoanne Spoormans

MA Rechtspsychologie
MA Recherchekunde

Cybercrimeteam Oost-Nederland
Expert Vriend-in-noodfraude



Vriend-in-noodfraude



Wat is Vriend-in-noodfraude?



Maar ook: accounts overnemen….

Bron: https://www.openrotterdam.nl/oplichters-hacken-nu-ook-persoonlijke-whatsapp-accounts/content/item?1166641



… en dan slachtoffers maken

Bron: https://www.openrotterdam.nl/oplichters-hacken-nu-ook-persoonlijke-whatsapp-accounts/content/item?1166641



Wat doet de politie hiertegen?



Wat doet de politie hiertegen?



Wat doen als u wordt benaderd?

Hebt u het door als u wordt benaderd?

Vertrouwen is goed, controle is beter
Ga uit van oplichting, totdat de bekende 
het tegendeel bewijst

Bel uw bank (ook bij een poging)
- Geld terughalen
- Rekening blokkeren
- Andere slachtoffers voorkomen

Doe aangifte (ook bij een poging)

En… schaam je niet, maar waarschuw anderen!



DANK U WEL
Heeft u nog

vragen?


