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Veel meer bankpasfraude en oplichting bij
internetbankieren
Bankpasfraude en andere oplichting bij internetbankieren zijn vorig jaar sterk toegenomen.
De schade die ontstond doordat criminelen wachtwoorden voor internetbankieren bemachtigden of bankpassen stalen,
is in 2019 verdubbeld naar 14,6 miljoen euro. De totale schade door fraude in het betalingsverkeer bedroeg vorig jaar
ruim 24 miljoen euro. Dat meldden de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland.
De hogere schade wordt vooral veroorzaakt doordat fraudeurs veel meer pogingen deden om geld te stelen. Maar ook
doordat de criminelen steeds creatiever te werk gingen. De fraudeurs gebruiken meer verschillende kanalen om hun
slachto ers te benaderen, merken de organisaties. Naast e-mail gebruiken ze onder andere sms, WhatsApp,
Messenger, Marktplaats en Twitter voor het versturen van valse berichten. Veel meer fraude werd gepleegd door
middel van het vissen naar beveiligingscodes voor internetbankieren. Maar ook de schade als gevolg van gestolen of
verloren bankpassen loopt in de miljoenen.
Dit jaar moeten mensen waken voor valse berichten over de coronacrisis, waarschuwen de NVB en Betaalvereniging
Nederland. Zij zien dat fraudeurs mensen benaderen voor een nieuwe zogenaamde antibacteriële bankpas.
Bankpashouders wordt gevraagd in ruil daarvoor hun huidige pas op te sturen. De organisaties benadrukken dat banken
klanten nooit vragen om hun bankpas op te sturen.
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Allianz: Fraude en oplichting nemen toe
Fraude en oplichting bij bedrijven nemen toe: 51 procent van de bedrijven had
er de afgelopen twee jaar mee te maken. 66 procent geeft aan dat sprake is
van een... 
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06 juli 2022

FIU: weer meer meldingen van ongebruikelijke
transacties
Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige
instellingen blijft oplopen. Ook door accountants werd vorig jaar meer
gemeld. Dat blijkt... 
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03 mei 2022

Nieuwe miljardenboete EU dreigt voor Apple om
contactloos betalen
Apple moet vrezen voor een nieuwe miljardenboete voor het schenden van
Europese concurrentieregels. Het Amerikaanse techbedrijf misbruikt zijn
marktmacht door een... 
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28 april 2022

Accountant goede-doelenstichtingen schikt,
bestuurder krijgt taakstraf
Een van de bestuurders van goede doelenstichtingen waarbij fraude zou
hebben plaatsgevonden, krijgt een milde taakstraf, onder meer vanwege een
getro en schikking... 
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20 april 2022

Nieuwe meldingen mogelijke zorgsubsidiefraude bij
bedrijven
Er zijn meldingen binnengekomen over nog eens 22 bedrijven die mogelijk
misbruik hebben gemaakt van subsidie voor 'coronabanen in de zorg', meldt
minister Conny... 

