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Webwinkelfraude

S
teeds meer ouderen ontdekken de gemakken van  
online bestellen. Tussen 2012 en 2016 steeg het aantal 
online aankopen onder 65 plussers met bijna de helft 
(van 25,3% naar 37%). Maar ook criminelen zitten niet 
stil en blijken bedreven in digitale oplichtingspraktijken. 

In 2016 meldde de fraudehelpdesk dat het aantal slachtoffers van 
internetoplichting was verdubbeld. Zij noteerde in 2015 3.625 mel-
dingen van personen die financiële schade leden, tegen 1.887 het jaar 
daarvoor. Omdat slechts 10 tot 13% van de slachtoffers melding doet 
bij de helpdesk, gaat het hier om het topje van de ijsberg. 

Inspelen op gevoelens
Oplichting via internet kan iedereen overkomen. Je denkt online een 
oplossing te vinden voor je probleem en komt direct in actie. Berna-
dette Schomaker van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Vei-
ligheid (CCV): ‘Dat is een hele menselijke en begrijpelijke reactie. Hoe 
vervelend ook, kwaadwillende mensen spelen in op onze gevoelens. 

Alarmbellen
Gelukkig kunnen consumenten meer doen om te 
voorkomen dat zij slachtoffer worden van webwin-
kelfraude. Schomaker: ‘Te-mooi-om-waar-te-zijn-
aanbiedingen zijn dat ook vaak. Deze  aanbiedingen 
zijn meestal bedoeld om u snel te laten beslissen. 
Wees dus extra alert. Als bijvoorbeeld die ene arm-
band die u al heel lang wilde hebben erg aantrekke-
lijk geprijsd is, dan moeten de alarmbellen afgaan. 
Vergelijk daarom de prijs van dezelfde armband op 
verschillende websites. Blijkt dat deze bij andere 
aanbieders standaard hoger ligt, dan weet u vol-
doende en laat u de aanbieding aan u voorbijgaan.’  

Meneer Hulst heeft zijn les geleerd, zeker ook toen 
bleek dat de politie zijn zaak niet kon oplossen. 
‘Maar ik heb er een punt achter kunnen zetten. 30 
euro is ook wel te overleven. Sindsdien koop ik de 
spullen die ik nodig heb alleen in een echte winkel. 
Bij webwinkels waar ik al goede ervaringen mee 
had, plaats ik soms een bestelling. Maar ik ben heel 
voorzichtig geworden met nieuwe dingen bestel-
len via internet. Nu controleer ik altijd eerst de 
contactgegevens. Verder weet ik niet zo goed wat ik 
wel of niet moet doen en leer ik dat vooral uit pro-
gramma’s op televisie, zoals Kassa en Radar.’ 

Zoals onze nieuwsgierigheid of de angst 
om iets te missen; dat ene koopje bijvoor-
beeld. Worden deze gevoelens bij u aange-
wakkerd, dan is het zaak om alert te zijn. 
Gebruik uw gezonde verstand. Controleer 
voordat u een bestelling plaatst en betaalt 
altijd eerst het adres en de contactgege-
vens van het bedrijf. Blijken deze gege-
vens niet te kloppen, dan heeft u genoeg 
reden om niet met het bedrijf in zee te 
gaan.’ Daar kwam meneer Hulst helaas te 
laat achter. Nadat hij na een paar dagen 
nog geen boek had ontvangen, zocht hij 
opnieuw de website op en controleerde de 
adresgegevens. Jansen: ‘Het adres klopte 
niet en het telefoonnummer bestond niet. 
Ik voelde me besodemieterd.’

SHOP GEEN FLOP
Tablet: klik hier voor het filmpje 

over webwinkelfraude.
Geen tablet? Kijk dan op www.kbo.nl 

(cover Nestor en scroll naar beneden).

Joop Hulst* (67) zocht  
op internet naar informatie 
over maagzuur. Hij kwam 
op een website die een 
digitaal boek over het 
onderwerp aanbood. Hulst: 
‘Ik dacht: dat kan weleens 
interessant zijn, stuur maar 
op!’ Hij betaalde vooraf 
zo’n 30 euro, maar de 
bestelling kwam maar niet. 
Hij probeerde de gegevens 
van de verkoper via de 
website te achterhalen. En 
kwam voor een vervelende 
verrassing te staan. 

Shoppen op internet 
kan verkeerd aflopen

‘Ik voelde me 
besodemieterd’
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CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID

INFORMATIE 
Meer informatie? Kijk op 
www.fraudehelpdesk.nl/senioren

7 tips  
TEGEN INTERNETOPLICHTING

• Wees alert bij lage prijzen.  
Zijn die te mooi om waar te zijn? 
Dan zijn ze dat meestal ook. 
Laat u zich niet verleiden door 
‘weekendknallers’ of ‘alleen dit 
weekend’-aanbiedingen. Dit is alleen 
bedoeld om u snel te laten beslissen. 

• Lees de ervaringen van anderen.  
Zoek op google wat de ervaringen  
van andere consumenten zijn  
met de webwinkel. 

• Weet met wie u zaken doet.  
Gebruikt de winkel alleen een e-mail-
adres of een chatfunctie voor contact? 
Beperkte contactmogelijkheden 
zijn een reden voor argwaan. 

• Check of de verkoper bekend  
is bij de politie. Op www.politie.nl  
kijkt u of er negatieve meldingen 
zijn gedaan over de verkoper. 

• Controleer of en welk keurmerk  
een webwinkel voert. Klik bij het 
controleren dan niet op het icoon van het 
keurmerk op de site van de webwinkel.  
Ga naar de website van het keurmerk 
en zoek daar de webwinkel op. 

• Meerdere betaalopties.  
Webwinkels moeten volgens de  
wet een (gedeeltelijke) achteraf-
betaling aanbieden. Is die mogelijkheid 
er niet, vraag u dan af of u de 
webwinkel voldoende vertrouwt 
om het product te kopen. 

• Ondanks al uw maatregelen toch 
slachtoffer geworden van internetfraude? 
Doe aangifte via www.politie.nl

Het aantal slachtoffers van internet-
oplichting is verdubbeld

*Om pricacyredenen is de naam 
van Joop Hulst gefingeerd.
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Veiligheid

O
p een maandag in april 2015 werd Jannie Oudenaar-
Stigter* (70) uit Barendrecht rond 18.00 uur gebeld. 
‘Een vriendelijke dame van de bank vertelde dat ze mijn 
pincode nodig had. Ze klonk geloofwaardig, dus gaf ik 
haar die code. Diezelfde avond bleek mijn portemonnee 

met daarin mijn pinpas verdwenen. Waarschijnlijk gestolen toen ik op 
zondagmiddag in de voortuin werkte. De achterdeur was niet op slot. 
Vermoedelijk is de ‘bankmedewerkster’ naar binnen geglipt om mijn 
portemonnee te stelen. De volgende dag deed ik aangifte en blokkeerde 
ik de bankrekeningen. Helaas was er al een paar duizend euro opgeno-
men. Achteraf kan ik niet begrijpen dat ik mijn pincode gaf! Maar die 
vrouw klonk zo vriendelijk en betrouwbaar…’

Niet schamen
‘Zulke oplichters klinken vaak heel overtuigend’, verzucht Sybren van 
der Velden, landelijk projectleider woninginbraak bij de politie. ‘Ze 
zijn er ontzettend bedreven in anderen ertoe aan te zetten iets voor 
hen te doen. Mensen hoeven zich dus niet te schamen dat ze erin zijn 
getrapt. Deze boeven weten hoe ze vertrouwen moeten winnen.’
Ook Petra van Dalen* (80) uit Hoorn ervoer dit. In februari 2014 belde 
er rond 21.00 uur een onbekende man bij haar aan. Hij vertelde dat hij 
naar zijn werk moest, maar niet verder kon door autopech. ‘Hij had 
vuile handen, alsof hij aan z’n auto had geklust. Bovendien gaf hij mij 
de indruk dat hij een buurvrouw kende. Daarom geloofde ik hem’, ver-
telt Petra. Ze gaf de man 50 euro voor een treinkaartje. Ineens kreeg ik 
het gevoel dat er iets niet klopte. Maar ik gaf het geld toch, want ik was 
bang dat ik anders in elkaar werd geslagen.’
‘Bij zo’n niet-pluisgevoel mogen burgers meteen 112 bellen’, zegt 
Sybren. ‘Misschien kunnen wij de boeven dan direct in de kraag vatten. 
We hebben liever dat mensen negen keer voor niets bellen, dan een 
keer te weinig.’

Achter de tralies
Petra kreeg tijdens het gesprek met de politie foto’s te zien van crimi-
nelen die andere dames hadden opgelicht. ‘Ze vroegen of ik hem her-
kende.’ Ook van de bankmedewerkster die Jannie geld aftroggelde, was 
er snel een signalement. ‘Ze was gefilmd toen ze met een gestolen pas 
pinde.’ Uiteindelijk belandden beide criminelen achter de tralies. ‘Toch 
roept het nog altijd veel emoties op als ik erover praat’, vertelt Jannie.

Wees alert
Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt van oplichting of een babbel-
truc? Sybren: ‘Wees wantrouwender. Doe nooit zomaar de deur open: 
kijk eerst door het raam of de deurspion. Open de deur niet helemaal, 

Smoezen
De meest gebruikte methode door crimi-
nelen is om met een smoesje toegang tot 
de woning te krijgen. Sybren: ’Eenmaal 
binnen, leiden ze de bewoners af en ste-
len ze bijvoorbeeld pinpassen, sieraden, 
mobiele telefoons.’ In 2016 waren er 
55.000 woninginbraken in Nederland; 
bij naar schatting achthonderd gevallen 
praatten de dieven zichzelf naar binnen. 
Sybren vertelt dat ‘babbelbandieten’ 
vaak in bendes door het land trekken. Ze 
bedienen zich van verschillende verhalen 
en vermommen zich als agent of meter-
opnemer van een energiebedrijf. Er zijn 
zelfs criminelen die vragen of hun kind bij 
u naar de wc mag. Ondertussen plunderen 
hun handlangers uw huis.

Doe aangifte!
Dergelijke bendes belagen bewust ouderen, 
omdat die vaker goed van vertrouwen zijn, 
dikwijls contanten en sieraden in huis heb-
ben en minder goed zijn in het onthouden 
van gezichten. ‘Dat maakt het opstellen van 
een signalement lastiger’, zegt Sybren. Toch 
adviseert hij om altijd aangifte te doen, 
via 0900-8844. ‘Hoe meer mensen dit 
doen, hoe groter de pakkans. De een weet 
bijvoorbeeld nog het kenteken van de auto, 
bij een tweede vinden we in huis wat DNA.’ 

maar gebruik een kierstandhouder 
of deurketting. Vraag  personen die 
zeggen dat ze van het  gas- of waterbe-
drijf zijn om hun legitimatie en bel bij 
twijfel het bedrijf. Laat u iemand toch 
binnen, blijf dan bij deze persoon. 
Zorg dat u niet te veel geld in huis 
hebt. En bewaar kostbaarheden op 
een veilige plek.’
Sybren adviseert bij het pinnen in de 
openbare ruimte de pincode af te scher-
men. ‘Geef ook nooit uw bankpas of 
pincode. Blokkeer de rekening direct 
als u de pas kwijt bent. En verlaag uw 
dagopnamelimiet, zodat criminelen niet 
veel geld ineens kunnen opnemen.’
Oplichting en vooral woninginbraak en 
babbeltrucs worden doorgaans zwaar 
bestraft. ‘Laatst zijn er bijvoorbeeld 
twee babbeltrucboeven veroordeeld tot 
vijf jaar cel en een boete van 100.000 
euro’, aldus Sybren. 

Ouderen worden vaker dan anderen het slachtoffer van oplichting 
en babbeltrucs. Ze zijn goed van vertrouwen en hebben ook 
vaak sieraden en contant geld in huis. Bendes spelen hier op in. 
‘Wees gewoon wantrouwender en doe nooit zomaar de deur 
open’, geeft politie-expert Sybren van der Velden als tip.  

‘WEES GEWOON 
WANTROUWENDER’

Ouderen vaker opgelicht
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*vanwege de veiligheid zijn de 
namen en woonplaatsen van 
de slachtoffers gefingeerd

Petra van Dalen*: 'Ineens kreeg ik het gevoel dat er iets niet klopte'

Jannie Oudenaar-Stigter*: 'Achteraf kan ik niet begrijpen dat ik mijn pincode gaf


