
Laat je niet oplichten!

Veilig bankieren



Inleiding



Verschillende fraudevormen

1. Phishing
2. WhatsAppfraude
3. Spoofing/ Helpdeskfraude
4. Bank-aan-huis-fraude
5. Money Mules/ Geldezel



1. Phishing
Een vals bericht is vaak niet van echt te onderscheiden. In de aanhef staat 
soms zelfs je naam. En/of de e-mail/sms heeft hetzelfde logo, kleuren en 
lettertype als de Rabobank gebruikt. Het is daarom lastig om nepmails of 
smsjes (phishing) te herkennen. 

Een paar herkenningspunten:
• Er wordt druk op je uitgeoefend.
• Er staat een link in het bericht dat naar

een onjuiste URL leidt.
• Er wordt je iets gevraagd wat een bank nóóit

via e-mail, SMS of Whatsapp zal vragen.



1. Wat is Phishing - video

https://www.youtube.com/watch?v=kSvJQLd8ECc



Actualiteit / momenten
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Iedere verandering is een aanleiding voor criminelen om te proberen je 
gegevens te bemachtigen. Vaak heb je wel iets over het onderwerp
gehoord, maar weet je er nog niet veel van. De crimineel grijpt dit aan in 
de hoop je te misleiden.

Bijvoorbeeld:
• Introductie nieuwe betaalpas/creditcard
• Nieuwe algemene voorwaarden
• Vervangen Rabo Scanner
• Vakantiegeld
• Feestdagen
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Advies. Waarom zou je als verkoper ook maar één eurocent 
betalen aan een koper? Wanneer een koper je vraagt één 
eurocent over te boeken, doe dit dan niet. Ook als je een koper 
niet vertrouwt, stop dan de deal. Vaak is je gevoel daarbij juist. 

Blijf alert als je iets koopt/verkoopt via Marktplaats:

- Controleer bij elk betaalverzoek dat je krijgt de link
- Een betaalverzoek van Rabobank begint altijd met 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek
- Een Tikkie begint altijd met https://www.tikkie.me/

Betaalverzoek/ Tikkie via Marktplaats



2. WhatsAppfraude

•De tweede fraudevorm WhatsAppfraude komt helaas
steeds vaker voor. 

• Je krijgt een appje van zogenaamd je dochter of zoon 
met de vraag om geld over te maken.

• Twijfel? Bel eerst het oude nummer dat bij jou bekend
is.



2. Video WhatsAppfraude

https://www.youtube.com/watch?v=aTRj0_TyhkE&t=2s



3. Spoofing/ Helpdeskfraude
• Bij Spoofing gebruikt een crimineel vaak het telefoonnummer van de 

bank. Hierdoor lijkt het alsof een medewerkers van de bank belt.

• Tijdens het gesprek wordt gezegd dat je geld in gevaar is. En dat je je
geld moet ‘veilig stellen’ en naar een zogenaamde ‘kluisrekening’ 
moet overmaken.



3. Video Spoofing/ Helpdeskfraude

https://www.youtube.com/watch?v=r_xhXpYO2Cg



4. Bank-aan-huis fraude
• Bij bank-aan-huis fraude belt zogenaamd een medewerker

van de Rabobank op om een afspraak te maken om bij je 
langs te komen. De ‘medewerker’ komt zogenaamd een
probleem oplossen. Bijvoorbeeld een probleem met je 
Rabo Internetbankieren. Of hij komt aan de deur om je 
betaalpas op te halen. 

• Trap hier niet in! Rabobank zal nóóit ongevraagd bellen om 
bij je langs te komen! Word je gebeld en vertrouw je het 
niet? 



Wat doen wij?
1. Wij beveiligen onze systemen.
2. Wij monitoren transacties en sessies

op afwijkingen.
3. Wij werken samen met andere

grootbanken, politie en justitie om 
fraude te bestrijden.

4. Wij laten valse websites uit de lucht
halen.

5. Wij proberen onze klanten bewust en
zelfredzaam te maken.



Hoe herken je fraude?



Herken een vals bericht
• Je wordt onder druk gezet.
• Je moet snel reageren want anders wordt je 

rekening of betaalpas geblokkeerd. Of het gaat je 
veel geld kosten. 

•Er staat een (hyper)link of een verwijzing in naar 
een valse website waar je om gegevens wordt 
gevraagd.



Wat kun jij doen?
Laat je niet oplichten. Blijf alert op fraude!



2. Je beveiligingscodes doorgeven
• Houd je pincodes, inloggegevens en codes van je Rabo Scanner 

geheim en geef deze nooit aan anderen, dus ook niet aan ons.
• Je pincode wordt alléén gevraagd in combinatie met je pas op de 

volgende apparaten:

Geldautomaat Betaalautomaten
Rabo Scanner

Random Reader Comfort



Misverstanden

•Als ik zelf niet online bankier kan mij niks
overkomen.

•Als ik mijn gegevens per ongeluk heb ingevuld op 
een valse website maar ik heb niet op ‘verzenden’ 
geklikt, is er gelukkig nog niks aan de hand.

• Ik kan mijn pas en pincode gerust aan de buurman
meegeven voor een boodschap. Ik heb toch niet
zoveel op mijn betaalrekening staan.



5 veiligheidsregels

1. Houd je beveiligingscodes geheim.
2. Laat een ander nooit je betaalpas gebruiken
3. Gebruik je Rabo Internetbankieren of de Rabo 
App? Beveilig je smartphone, tablet of laptop dan 
goed.
4. Controleer regelmatig je bankrekening.
5. Meld incidenten bij ons.



4. Controleer regelmatig je bankrekening.

Controleer minstens elke twee weken de 
elektronische of papieren afschriften van je bank 
op eventuele transacties waarvoor je geen 
toestemming hebt gegeven.



5. Meld incidenten bij ons

Twijfel je over een bericht 
of telefoontje dat je hebt 
ontvangen, maar heb je 
niet op een url geklikt én 
geen geld overgemaakt? 
Dan is het voldoende om 
dat online te melden via 
onze Check op 
www.rabobank.nl/veilig



Handige websites

•www.veiligbankieren.nl
•www.veiliginternetten.nl
•www.fraudehelpdesk.nl
•www.seniorenweb.nl
•www.nibud.nl
•www.ikwoonleefzorg.nl
•www.informatieboxfinancieelveiligouderworden.nl



Bedankt voor 
de aandacht!


