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Wanneer een fraudeur een slachtoffer contacteert via sms, 
via e-mail of via sociale media en hij het slachtoffer vraagt 
om op een link te klikken, is er sprake van phishing. De 
fraudeur overtuigt het slachtoffer om via die link persoon-
lijke gegevens of codes door te geven. “Vroeger werden 
die berichten vaak in naam van een bank gestuurd”, ver-
telt Isabelle Marchand, woordvoerster bij Febelfin. “Maar 
tegenwoordig gebruiken fraudeurs verschillende dekman-
tels. Soms sturen ze berichten uit in naam van de overheid, 
soms in naam van een bank of soms in naam van een wille-
keurige organisatie.” 

Opvallend is wel dat fraudeurs inspelen op de actualiteit. 
“Tijdens de coronapandemie lokten fraudeurs slachtoffers 
met berichten waarin ze zogezegde nieuwe steunmaatre-
gelen voorstelden. Of mails met een link waarmee je een 
subsidie kan aanvragen.” 

    Iedereen is vatbaar voor phishing. 
Zowel jongeren als ouderen. Zowel 
digileken als digiweten.

Slachtoffer van phishing? 
Het kan iedereen overkomen 
Een berichtje dat aangeeft dat je 700 euro terugkrijgt van de belastingen als je op de 
bijgevoegde link klikt. Een e-mail die verklaart dat je recht hebt op een premie. Of een 
sms’je waarin je bank vraagt om ontbrekende persoonlijke gegevens via een link door 
te geven. Phishing is niet meer weg te denken uit onze huidige sa-
menleving. Hoog tijd dus om meer te weten te komen over deze 
vorm van internetfraude. Febelfin, een organisatie die zoveel 
mogelijk mensen informatie en advies wil geven over de verschil-
lende aspecten van de bankenwereld, is daarvoor een uitgelezen 
gesprekspartner. Te
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Inspanningen van banken 
Iedereen is vatbaar voor phishing. Zowel jongeren als oude-
ren. Zowel digileken als digiweten. “Maar we merken wel dat 
er tijdens de coronapandemie meer incidenten van phishing 
werden gemeld dan de jaren voordien”, vertelt Marchand. 
“Veel mensen die normaal nooit online hun aankopen doen, 
probeerden dat tijdens de pandemie voor het eerst. En 
omdat ze niet vertrouwd waren met die online omgeving, 
waren ze een makkelijk slachtoffer voor fraudeurs.” 

In 2020 werden er 67.000 frauduleuze transacties gemeld, 
en dat jaar is er in totaal 34 miljoen euro naar fraudeurs 
gegaan via phishing. “Een enorm bedrag. En dan zijn 
andere vormen van (online) fraude daar nog niet bijgere-
kend”, bevestigt Marchand. “Bovendien leveren banken veel 
inspanningen om frauduleuze transacties te voorkomen. 
75% van alle verdachte overschrijvingen wordt door de ban-
ken tegengehouden en geblokkeerd.” 

Kat-en-muisspel 
Hoe de banken acties tegenhouden? “Wanneer transac-
ties niet in lijn liggen met het profiel van de consument, 
beschouwt een bank die actie als ‘verdacht’. Dan wordt de 
consument vaak gecontacteerd per mail of via de telefoon. 
Maar die detectie van fraude optimaliseren is niet evident. 
Wanneer fraudeurs weten welke middelen banken gebrui-
ken om fraude tegen te gaan, zoeken ze nieuwe manieren 
om onder de radar te blijven. En dan moeten banken op hun 
beurt het systeem weer aanpassen. Een echt kat-en-muis-
spel dus”, legt Marchand uit.  

Bij sommige banken kunnen consumenten ook een verze-
kering tegen internetfraude afsluiten. “Maar wanneer je zo’n 
verzekering afsluit, moet je de voorwaarden goed doorne-
men. Zijn er bepaalde voorwaarden en/of limieten verbon-
den aan de terugbetaling?” 

    Wanneer je een verzekering tegen 
internetfraude neemt, moet je de 
voorwaarden goed doornemen.

Gedeelde strijd 
De strijd tegen phishing is een gedeelde strijd. Naast de 
banksector moeten ook de overheid, de telecomsector, 
justitie en de politie mee informatie verspreiden over het 
thema, vindt Marchand. “In november 2021 hebben we 
samen met het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) 
en de Cyber Security Coalition een campagne gelanceerd 
rond phishing. ‘Wees slimmer dan een Phisher.’ Wanneer 
we met verschillende sectoren de handen in elkaar slaan, 

kunnen we beter sensibiliseren. De campagne liep tot 
december 2021. We hebben er bewust voor gekozen om 
de campagne in die maanden te lanceren. Naar aanloop van 
Black Friday, Sinterklaas en Kerstmis, kopen mensen meer 
online en laten ze zich sneller verleiden door (valse) aanbie-
dingen.” 

Voor de campagne werkten de betrokken organisaties ook 
samen met televisiemakers. “In de Vlaamse televisiese-
rie Familie werd een acteur het slachtoffer van phishing, 
bijvoorbeeld. In de serie werden er tips meegegeven om 
online fraude te voorkomen.” In het kader van de campagne 
werd er ook een app ontwikkeld met de naam ‘Safeonweb’. 
Via die app kan je zien welke verdachte mails en berichten 
de ronde doen. 

    Wees altijd waakzaam wanneer je 
verdachte telefoons of berichtjes krijgt! 
Want een alerte burger is er twee waard.

Criminele acteerprestaties 
Maar niet enkel phishing is een groeiend probleem. Er zijn 
nog vormen van internetfraude waar jaarlijks verschillende 
mensen het slachtoffer van worden. “Bij phishing klik je altijd 
op een link die je via een e-mail, sms of sociale media door-
gestuurd krijgt. Je geeft je persoonlijk codes door aan een 
fraudeur, die dan toegang krijgt tot jouw online bankom-
geving”, legt Marchand uit. “Bij andere vormen van (online) 
fraude worden slachtoffers soms overhaald om zelf een 
overschrijving te doen. Een vorm daarvan is bijvoorbeeld 
Whatsappfraude. Heel wat mensen zijn al geconfronteerd 
met een berichtje, zogezegd van hun zoon of dochter, met 
de boodschap dat ze hun gsm verloren hebben en dringend 
geld nodig hebben. Wanneer het slachtoffer dan geld over-
schrijft, komt dat geld rechtstreeks op de rekening van de 
fraudeur terecht.” 

Van kluisrekeningfraude zijn vooral ouderen het slachtoffer. 
“Bij die vorm van fraude belt de fraudeur een slachtoffer op 
en doet hij zich voor als bankmedewerker. De fraudeur legt 
het slachtoffer uit dat hij zijn geld moet overschrijven naar 
een andere, ‘veilige’, rekening, omdat er problemen zijn met 
de huidige rekening. Vooral de oudere doelgroep wordt bij 
die vorm van fraude geviseerd, omdat het idee bestaat dat 
ouderen wel wat spaargeld hebben”, weet Marchand. “Wees 
dus altijd waakzaam wanneer je verdachte telefoons of 
berichtjes krijgt! Want een alerte burger is er twee waard.”
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Telefoontje van de bank 
“Via WhatsApp krijg ik geregeld ver-
dachte berichtjes”, begint ze haar ver-
haal. “Iemand doet zich dan voor als 
mijn zoon en vraagt of ik hem geld kan 
storten. Gelukkig heb ik dan altijd de 
reflex om naar mijn zonen te bellen en 
hen te vragen of die berichtjes effec-
tief van hen komen.” 

Maar één keer had Anne-Mieke min-
der geluk, en ging ze wel in op een 
bericht. “Via Facebook Messenger 
vroeg een vriend mijn telefoonnum-
mer. Ik vond die vraag niet verdacht en 
stuurde hem dus mijn telefoonnum-
mer door. Al snelde volgde een tweede 
Messengerbericht. Of ik mijn rekening-
nummer wilde geven. Hij kende name-
lijk een tof spel waarmee ik het geld 
op mijn rekening kon vermeerderen. 
Ik vond dat een rare vraag, maar de 
vriend overtuigde mij. ‘Je kent mij toch’, 
typte hij. En ‘vertrouw mij’. En uiteinde-
lijk is mijn rekeningnummer ook niet zo 
geheim.” 

    Dat ik in de val ben 
getrapt, zorgde op het 
moment zelf voor veel 
kwaadheid en verdriet.

“Maar toen hij wat later ook mijn ver-
valdatum en mijn pincode vroeg, kreeg 
ik argwaan. En terecht, want niet veel 
later werd ik opgebeld door mijn bank. 
Ze zeiden dat er iemand de bankapp 
aan het installeren was via mijn naam 
en kaartnummer, en ze vroegen of 
ik dat was. Natuurlijk was ik dat niet, 
en dus heb ik direct mijn bankkaart 
en mijn app geblokkeerd. Wat later 
bleek dat het account van mijn vriend 
gehackt was en dat een oplichter mij 
die berichtjes stuurde. Helaas had de 
oplichter toen al 700 euro van mijn 
rekening gehaald.” 

Verzekering tegen internet-
fraude 
Gelukkig hebben banken de wettelijke 
verplichting om slachtoffers terug te 
betalen, indien er geen sprake is van 
grove nalatigheid. Anne-Mieke had er 
dus alle vertrouwen in dat ze haar geld 
terug ging krijgen. Bovendien was ze 
ook verzekerd tegen internetfraude. 
“Maar omdat ik zelf mijn rekeningnum-
mer heb doorgestuurd naar de oplich-
ter, was het mijn eigen schuld dat ik het 
slachtoffer van fraude was geworden 
en leek het erop dat zowel de bank als 
de verzekering niet zouden tussenko-
men. Gelukkig ben ik mondig. Ik heb de 
bank verschillende keren teruggebeld 
en protesteerde tegen hun aanvanke-
lijke beslissing. En een tijdje later stond 
de 700 euro, via mijn verzekering, dan 
toch terug op mijn rekening.” 

Dat de bank zo alert was én dat de 
verzekering uiteindelijk het geld toch 
terugstortte, zorgt ervoor dat de 
schade bij Anne-Mieke beperkt is. 
“Maar dat ik in de val ben getrapt, 
zorgde op het moment zelf toch voor 
veel kwaadheid en verdriet. Ik was 
verdrietig dat ik 700 euro kwijt was én 
kwaad op mezelf dat ik niet doorhad 
dat het om fraude ging.” 

“Nadat ik mijn geld terugkreeg, heb 
ik de ellende makkelijk kunnen losla-
ten. Maar door mijn gsmnummer aan 
de oplichter door te geven, werd mijn 
eigen Facebookaccount ook gehackt. 
Mijn Facebookvrienden kregen dus al 
snel berichtjes van dezelfde oplichter, 
en helaas heeft er één familielid van 
mij toegehapt. Zij is al haar geld kwijt, 
want de bank oordeelde dat er grove 
nalatigheid in het spel was. Ze had ten-
slotte zelf haar bankrekeningnummer 
doorgegeven aan de fraudeur.  Helaas 
had ze ook geen verzekering tegen 
internetfraude, die dus haar grove 
nalatigheid dekte. Daar zit ik vandaag 
nog steeds mee in.”

Workshop rond fraude 
Sinds de fraude is Anne-Mieke veel 
alerter. “Ik reageer nooit meer op ver-
dachte gesprekken, en stuur vreemde 
berichten of e-mails direct door 
naar Safeonweb. Ik volgde via Vief 
Houthulst, waar ik verantwoordelijke 
ben, ook een workshop over inter-
netfraude. In die workshop legden ze 
de deelnemers uit welke manieren 
oplichters gebruiken en aan wat je ver-
dachte berichtjes kan herkennen. De 
workshop lokte veel volk. Zeker voor 
ouderen is het goed dat er zo’n bijeen-
komsten georganiseerd worden, want 
wij zijn niet opgegroeid in het digitale 
tijdperk en herkennen dus minder snel 
valse berichten.” 

    Wij zijn niet 
opgegroeid in het 
digitale tijdperk en 
herkennen dus minder 
snel valse berichten.

Ook de overheid informeert burgers 
voldoende over internetfraude, vindt 
Anne-Mieke. “Wanneer er valse mails 
of brieven uitgestuurd worden, stu-
ren overheidsdiensten vaak algemene 
documenten rond waarin ze burgers 
waarschuwen voor die verdachte 
berichten. Dat vind ik een goede zaak. 
Hopelijk trappen er daardoor minder 
mensen in de val.” 

Getuige Anne-Mieke werd ons aange-
reikt via ouderenvereniging Vief. 

Meer informatie over de workshops 
van de vereniging vind je op  
www.vief.be.  

Anne-Mieke (61) werd slachtoffer van Messengerfraude 

Anne-Mieke kreeg een tijdje geleden te maken met fraude via Facebook Messenger. Om andere 
mensen te waarschuwen voor fraude via het internet, vertelt ze openlijk over haar ervaring.  
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Ik ben het slachtoffer van phishing,  
wat nu? 

 Heb je een verdachte mail ontvangen? Stuur 
die dan direct door naar het e-mailadres 
verdacht@safeonweb.be. Safeonweb blok-
keert de link die in de mail verwerkt zit, opdat 
andere mensen niet meer op de frauduleuze 
link kunnen klikken. Ook je eigen bank heeft 
een mailadres waar je frauduleuze mails naar 
kan doorsturen. 

 Heb je op de link geklikt en heb je codes 
gedeeld? Bel dan onmiddellijk naar cardstop. 
Laat ook je bank onmiddellijk weten dat je 
het slachtoffer bent van phishing. Zij kunnen 
al je rekeningen of apps blokkeren. 

 Dien een klacht in bij de politie, opdat zij de 
fraudeurs kunnen opsporen.  

 Nadat je de fraude gemeld hebt, opent je 
bank een dossier om het fraudegeval van 
naderbij te bekijken. Europa heeft een regel-
geving (PSD2) die banken verplicht om elk 
geval van fraude te onderzoeken. Is er sprake 
van grove nalatigheid? Dan zal de bank je 
jouw geld vermoedelijk niet terugstorten. Is 
er geen sprake van grove nalatigheid? Dan 
krijg je je geld wel terug.  

 Vindt de bank dat er sprake is van grove nala-
tigheid, maar ben je het daar niet mee eens? 
Dien dan een klacht in bij de bank, en in een 
tweede fase kan je ook naar de ombuds-
dienst in financiële geschillen stappen. 


