
Reactie ABN AMRO:  
  
- Heeft ABN Amro inmiddels iets kunnen doen tegen de mogelijkheid om het telefoonnummer van 
de bank te kunnen spoofen? Zo ja, wat?  
 
ABN AMRO en andere banken zijn momenteel samen in gesprek met de telecomsector om het 
weergeven van valse telefoonnummers tegen te gaan. Dit is een complexe uitdaging waaraan hard 
gewerkt wordt om dit samen op te lossen. 
 
- Wat heeft ABN Amro, toen bleek dat klanten hier slachtoffer van werden, gedaan om al haar 
klanten actief te waarschuwen voor deze fraude?  
 
ABN AMRO waarschuwt haar klanten al langere tijd op verschillende manieren voor 
internetcriminelen, waaronder ook voor spoofing/bankhelpdeskfraude. Dat doen we op onze 
website, bijvoorbeeld voor spoofing: https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/veilig-
bankieren/fraude-herkennen/telefonische-oplichting.html. Buiten website sturen wij ook 
maandelijks een nieuwsbrief waarin dit topic aanbod is gekomen, schrijven wij blogs en hebben in 
Mobiel bankieren banners die klanten attenderen op oa spoofing). Maar we waarschuwen ook voor 
andere vormen van internetcriminaliteit. Zie: https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/veilig-
bankieren/index.html en de gezamenlijke website van de NVB en de Betaalvereniging Nederland en 
via campagnes op radio en tv. Voor een recente uitspraak van het Kifid over spoofing 
zie: https://www.kifid.nl/judgement/uitspraak-2020-617/ 
 
- Heeft ABN Amro onderzocht of bij gevallen van spoofing er ook phishing aan vooraf is gegaan 
(bijvoorbeeld per email of SMS), waarbij de crimineel informatie van het slachtoffer krijgt die later 
in het telefoongesprek wordt gebruikt om de klant te overtuigen geld over te maken op een 
‘veilige kluisrekening’? Zo ja, in hoeveel procent van de gevallen is bij ABN Amro klanten phishing 
vooraf gegaan aan spoofing?  
 
Sinds Q2 zien we cases voorbijkomen waarbij men vooraf of zelfs tijdens het gespoofte telefoontje 
wordt gephisht. De crimineel doet dit om toegang te verschaffen tot de rekening. Als de crimineel 
jouw saldo kan opnoemen en zeggen waar je voor het laatst gepind hebt is dat natuurlijk veel 
geloofwaardiger en zal het slachtoffer er veel sneller in trappen. Let wel, de crimineel doet geen 
overboeking. Die laat hij nog steeds uitvoeren door de klant zelf. 
 
- Erkent ABN Amro dat de wet voorschrijft dat de bank bij fraude zoals phishing de schade dient te 
vergoeden tenzij aangetoond dat de klant grof nalatig is geweest?  
 
Ja voor gevallen waarbij het gaat om ongeautoriseerde overboekingen, bijvoorbeeld phishing. 
Banken hebben daarom ook regels opgesteld, aan de hand van jurisprudentie en eigen beleid, die 
bepalen onder welke omstandigheden er wel/geen sprake is van ‘grove nalatigheid’ bij de klant. 
Klanten die zich aan die regels houden krijgen hun schade vergoed bij phishing. Je kan de regels hier 
vinden:  https://www.betaalvereniging.nl/wp-content/uploads/Uniforme-veiligheidsregels-
particulieren.pdf en https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/veilig-bankieren/fraude-
voorkomen.html 
 
- Vergoedt ABN Amro de schade als er sprake is van phishing + spoofing ?  
 
ABN AMRO vergoedt schade in gevallen van ongeautoriseerde afschrijvingen zoals phishing als 
duidelijk is dat de klant zich aan de veiligheidsregels heeft gehouden. Echter, zoals gezegd, er zijn 
spoofing cases waarbij ook wordt gephisht maar alleen om mee te kijken en niet om ook als fraudeur 
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zelf de overboekingen te doen. Tot op heden zijn alle overboekingen bij spoofing cases door de klant 
zelf uitgevoerd. Dus daarom vergoeden we niet bij spoofing, ook al is de klant gephist voor 
informatie. 

- Kan ABN Amro uitsluiten dat er van binnenuit, bijvoorbeeld door (ex)medewerkers van de 
klantenservice van de bank, informatie van klanten is misbruikt of doorgespeeld aan criminelen? In 
hoeverre wordt dit door de bank onderzocht?  
 
Nee geen enkele organisatie kan uitsluiten dat personeel crimineel gedrag vertoont, ook ABN AMRO 
niet. We kunnen wel garanderen dat we strenge interne veiligheidsregels, procedures en 
controlesystemen hebben om misbruik en fraude te voorkomen en op te sporen. In gevallen dat we 
overtreding van onze regels ontdekken nemen we altijd passende maatregelen, die kunnen uitlopen 
op ontslag op staande voet en aangifte bij de politie. 
 
- Hoe identificeert ABN Amro verdachte transacties van particulieren?  
 
ABN AMRO identificeert geen verdachte transacties, onze systemen detecteren ongebruikelijke 
transacties en potentieel frauduleuze transacties. Alleen de bevoegde autoriteiten stellen vast of een 
transactie (in juridische zin) ‘verdacht’ is. De bank heeft uitgebreide detectiesystemen die 
volautomatisch en continu alle transacties monitoren die door de systemen van de bank gaan. Dat is 
ook een wettelijke plicht die wij hebben als poortwachter van het financiële stelsel en vanuit onze 
zorgplicht naar onze klanten. 
 
- Via monitoringssystemen zouden transacties boven een bepaald bedrag de bank kunnen 
opvallen. Waarom werden bedragen van tienduizenden euro’s, die spoofing slachtoffers vaak 
overmaakten en die niet in hun betaalpatroon pasten, kennelijk niet door de bank opgemerkt?  
 
Belangrijk is dat de bank wettelijk verplicht is om een geautoriseerde betaalopdracht in principe uit 
te voeren. Bij spoofing geeft de klant zelf de transactie op en de bank moet deze opdracht dus in 
principe uitvoeren. Er kunnen echter redenen zijn voor de bank om de overboeking te blokkeren, 
bijvoorbeeld vanuit zorgplicht. Dat doet de bank ook als er goede redenen zijn om te veronderstellen 
dat de klant de betaling niet zelf uitvoert of wil uitvoeren. De hoogte van een overboeking is op 
zichzelf niet genoeg om een overboeking van een klant te laten blokkeren. Als de hoogte van een 
overboeking direct doorslaggevend zou zijn voor een blokkade, dan zouden te veel legitieme 
transacties worden tegengehouden waardoor het normale betaalverkeer wordt verstoord. Er zijn 
daarom meerdere indicatoren waarop de bank monitort om transacties te detecteren en zo nodig te 
blokkeren. En juist die extra indicatoren gaan niet af bij spoofing juist omdat de klant de overboeking 
zelf doet.  

- ABN Amro kan niet tegen klanten zeggen dat zij de klant nooit zal bellen over 
veiligheidsproblemen, want soms wil de bank wel legitieme telefoontjes over 
veiligheidsproblemen plegen. Waarom accepteert ABN Amro dan niet dat een paar procent van 
haar klanten het valse telefoontje niet van het echte heeft kunnen onderscheiden (daar gebruik is 
gemaakt van het echte telefoonnummer van de bank en de persoon aan de andere kant van de lijn 
daarnaast vaak rekeninginformatie wist die alleen de klant zelf en de bank zouden weten), en 
vergoedt zij voor deze mensen de schade?  
 
ABN AMRO vergoedt schade in gevallen van ongeautoriseerde afschrijvingen als duidelijk is dat de 
klant zich aan de veiligheidsregels heeft gehouden. Daarnaast kan de bank ook uit coulance schade 
vergoeden als dat op basis van de omstandigheden van het geval redelijk en billijk is. Dit wordt per 
individueel geval beoordeeld. ABN AMRO vergoedt in principe geen schade als gevolg van 



overschrijvingen die door de klant zelf zijn gedaan (uitzondering is bijvoorbeeld als iemand onder 
bedreiging geld heeft overgemaakt. Dan is er ook een aangifte bij de politie nodig). 

- ABN Amro rekeningen zijn veelvuldig gebruikt als de tegenrekening waar slachtoffers van 
spoofing oplichting hun geld naar moesten overmaken. Hoe verklaart ABN Amro dit?   
 
Het klopt dat ABN AMRO klanten als katvangers worden gebruikt voor spoofing, maar ook katvangers 
bij een ING, Rabobank, Bunq etc etc. En ook voor hele andere vormen van fraude. Zowel intern, 
interbancair, als met de publieke sector wordt er hard gewerkt aan het terugdringen van de 
populatie katvangers bij alle banken. ABN AMRO sluit wekelijk ca honderd rekeningen van katvangers 
en geldezels. 
 
 


