
Dag Jarco,  

 

Hier volgen de vragen die wij op dit moment voor ABN Amro hebben en graag in een gesprek in de 

studio of op locatie hadden willen bespreken, maar nu helaas (opnieuw) per mail moeten:  

 

Een van de punten die wij graag met ABN Amro hadden willen bespreken is welke mogelijkheden 

de bank haar klanten momenteel biedt om zichzelf beter te kunnen beschermen tegen schade in 

het geval van oplichting. Zoals we vorige keer in Kassa lieten zien is de standaard limiet voor 

overboekingen voor consumenten 250.000 euro bij overboeken met de e.dentifier, deze limiet is 

niet door de klant lager te zetten. Ook limieten voor geld opnemen en betalen in de winkel, vallen 

op in vergelijking met andere banken. Deskundigen waarschuwen over het risico hiervan, in het 

licht van de grote mate van fraude die momenteel plaatsvindt bij consumenten en de grote 

geldbedragen die bankklanten daarmee kwijtraken. In september liet ABN aan Kassa weten: 

ABN AMRO werkt constant aan manieren waarop we de klant beter in staat kunnen stellen om te 

voorkomen dat zij slachtoffer worden van fraude.  Zo werken we bijvoorbeeld aan een manier die 

klanten in staat stelt om extra blokkades toe te passen op overboekingen. Dit geeft klanten een 

extra mogelijkheid zichzelf te beschermen door (spaar)geld niet direct weg te kunnen boeken onder 

druk van de oplichter. Helaas kunnen we op dit moment nog niet explicieter zijn over de 

functionaliteit en de tijdslijnen omdat de exacte toepassing nog in ontwikkeling is. Vanzelfsprekend 

willen we dit zo snel mogelijk realiseren.  

1) Klopt het dat die mogelijkheid voor klanten, om extra blokkades toe te passen, op dit moment 

nog niet is doorgevoerd? Wat houden die extra blokkades precies in en wanneer treedt dit in 

werking voor klanten van ABN Amro?  

Nee, sinds de vorige uitzending hebben we meerdere voor de klant onzichtbare blokkades 

ingevoerd. Hierdoor zijn opnieuw meer fraudes tegengehouden. En we gaan natuurlijk door met het 

verbeteren van systemen en verwachten dus ook nieuwe verbeteringen door te voeren. Zo 

verwachten wij in de loop van volgend jaar meer functionaliteiten te introduceren. Helaas kunnen 

we op dit moment nog niet explicieter zijn over die functionaliteiten en de tijdslijnen. We kunnen 

nooit alle fraudes tegenhouden, omdat ook criminelen niet stilzitten. Dit is een continu kat-en-

muisspel. 

 

Op 3 november jl antwoordde Minister Hoekstra op Kamervragen dat banken volgens de 

afspraken moeten uitgaan van minimumcriteria waar aan een klant aan moet voldoen om uit 

coulance vergoed te worden als de klant is opgebeld door een fraudeur die zich met naam of 

telefoonnummer voordoet als de bank en iemand vervolgens geld afhandig maakt. Zo zegt 

Minister Hoekstra in deze antwoorden:   

 

“De banken hanteren coulance voor slachtoffers van spoofing wanneer het slachtoffer aangifte heeft 

gedaan van spoofing, er sprake is geweest van spoofing van de naam en/of het telefoonnummer van 

de eigen bank, er enige vorm van bewijs wordt aangedragen door het slachtoffer dat er spoofing 

heeft plaatsgevonden en het slachtoffer een niet-zakelijke klant is.” 

 

Afgelopen mei hebben de banken de zogenoemde toetsingscriteria voor coulance bij spoofing 



gepubliceerd.[1] Hier heb ik uw Kamer in juni over geïnformeerd.[2] In verband met verwarring die kan 

ontstaan met de vijf uniforme veiligheidsregels die door de banken en de Consumentenbond zijn 

opgesteld om meer inkleuring te geven aan het begrip ‘grove nalatigheid’ in het kader van bancaire 

fraude, hebben de banken ervoor gekozen de term ‘grove nalatigheid’ niet te hanteren en in plaats 

daarvan te spreken over toetsingscriteria. 

De toetsingscriteria betreffen: het slachtoffer is niet medeplichtig aan fraude, het slachtoffer heeft 
niet eerder een vergoeding voor spoofing ontvangen bij dezelfde bank en het slachtoffer werkt 
voldoende mee aan het fraudeonderzoek van de bank. Als aan deze criteria voldaan wordt krijgt het 
slachtoffer 100% van de schade uit coulance vergoed. Naast deze criteria kijken banken ook naar de 
specifieke feiten en omstandigheden van elke oplichtingszaak. Zoals ik ook aangaf in mijn eerdere 
Kamerbrief[3] is het vanuit het oogpunt van mededinging belangrijk om te benadrukken dat het 
coulancekader uit minimumcriteria bestaat, waarbij het individuele banken vrij staat om een 
ruimhartiger vergoedingenbeleid te hanteren dan wat in het kader is afgesproken.  
 
2) Hoe rijmt ABN Amro deze uitleg van de Minister met gedupeerde klanten van ABN Amro 
waarbij *sprake is geweest van spoofing van naam en/of telefoonnummer van de eigen bank, *er 
bewijs wordt aangedragen door het slachtoffer dat er spoofing heeft plaatsgevonden, *het 
slachtoffer een niet-zakelijke klant betreft, *het slachtoffer niet medeplichtig is aan fraude, *het 
slachtoffer niet eerder een vergoeding voor spoofing heeft ontvangen bij dezelfde bank, *het 
slachtoffer meewerkt aan het fraudeonderzoek van de bank, maar toch door ABN Amro worden 
afgewezen voor vergoeding uit coulance?  
 
Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet worden voldaan aan de criteria van spoofing. 
 
De definitie van spoofing is:  
 
Bij bankhelpdesk fraude, ook wel spoofing genoemd, doet de crimineel zich voor als een medewerker 
van de bank van het slachtoffer. De crimineel misbruikt hiervoor de naam en/of telefoonnummer van 
de bank. De crimineel wint het vertrouwen van het slachtoffer en door de hoedanigheid van 
bankmedewerker aan te nemen haalt hij het slachtoffer over een betaling te doen naar een 
zogenaamd veilige rekening bij zijn of haar bank.  
(zie Toetsingscriteria voor coulance bij schade door bankhelpdesk fraude ((spoofing) NVB). 
 
Naast de criteria die de minister noemt wordt, zoals de minister aangeeft, ook gekeken naar de 
specifieke feiten en omstandigheden van elke oplichtingszaak. Een van de basisvoorwaarden voor 
het in aanmerking komen van coulancevergoeding is dat klanten zich houden aan de 5 
veiligheidsregels. Een daarvan is dat een klant zijn betaalpas niet afgeeft en zijn beveiligingscodes 
(zoals de pincode) niet deelt. Als een klant dat wel doet, is de klant zelf verantwoordelijk voor de 
schade en vergoedt de bank de schade niet.  
 
Dus, als er iets anders is gebeurd dan spoofing zoals hierboven is beschreven, bijvoorbeeld dat de 
klant zijn betaalpas en/of veiligeidscodes afgeeft aan de crimineel, dan is er geen sprake van 
spoofing zoals afgesproken in het coulancekader. Dat neemt niet weg dat dit natuurlijk een 
vreselijke gebeurtenis is voor slachtoffers. 
 
3) Erkent ABN Amro dat de Minister deze criteria heeft uitgelegd als minimumkader, wat betekent 
dat ten minste het door de Minister toegelichte kader wordt gehanteerd voor vergoeding uit 

 
[1] Te raadplegen via: https://www.nvb.nl/nieuws/toetsingscriteria-voor-coulance-bij-bankhelpdesk-fraude-
spoofing/. 
[2] Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Kamerstuk 29 911, nr. 314. 
[3] Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, Kamerstuk 32545, nr. 128. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nvb.nl%2Fnieuws%2Ftoetsingscriteria-voor-coulance-bij-bankhelpdesk-fraude-spoofing%2F&data=04%7C01%7C%7C4cc92bbc397644a36a6e08d9b5026b25%7C3a15904d3fd94256a753beb05cdf0c6d%7C0%7C0%7C637739844271941061%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TCMUUCAQ4mWysbQ6R72eQQJ3Xms1Xn9Wt%2BCpcWzfef0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nvb.nl%2Fnieuws%2Ftoetsingscriteria-voor-coulance-bij-bankhelpdesk-fraude-spoofing%2F&data=04%7C01%7C%7C4cc92bbc397644a36a6e08d9b5026b25%7C3a15904d3fd94256a753beb05cdf0c6d%7C0%7C0%7C637739844271941061%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TCMUUCAQ4mWysbQ6R72eQQJ3Xms1Xn9Wt%2BCpcWzfef0%3D&reserved=0


coulance als klanten geld kwijtraken omdat ze denken met de bank te maken te hebben omdat 
naam en/of telefoonnummer van de bank wordt misbruikt, en de bank zelf daarbuiten nog 
ruimhartiger mag optreden als de bank dat wil?  
Ja, dat erkennen wij. ABN AMRO is in voorkomende gevallen ook ruimhartiger dan het minimum 
coulancekader voorschrijft. Bijvoorbeeld wanneer klanten misleid worden door fraudeurs om 
overboekingen naar een andere bank te doen, is dit iets dat ABN AMRO vergoedt. Ook als er sprake 
is van meekijksoftware vergoedt ABN AMRO in veel gevallen de schade.  Mits de klant zich houdt 
aan de vijf veiligheidsregels die altijd gelden, waaronder dat de klant zijn betaalpas en/codes niet 
afgeeft.   
 
4) Is ABN Amro van mening dat gevallen van bankhelpdeskfraude, waarbij alleen de naam van de 
bank wordt misbruikt, niet vallen onder spoofing en de daarbij horende coulanceregels zoals de 
banken onderling met de Minister hebben afgesproken?  
De definitie van spoofing staat hierboven omschreven. Zie ook ons antwoord op vraag 3. 
 
5) Erkent ABN Amro dat de coulanceregels die de banken gezamenlijk hebben afgesproken 
bedoelt zijn voor bankklanten die denken met de bank te maken te hebben, omdat de naam van 
de bank of het telefoonnummer van de bank of allebei wordt misbruikt door een fraudeur, en die 
daardoor geld kwijtraken omdat ze uit vertrouwen in hun bank meewerkten met de fraudeur?   
De coulanceregels zijn bedoeld voor spoofing zoals omschreven in het toetsingsdocument van de 
NVB en waarnaar later ook is verwezen in de brief van de minister van Justitie van 15 juni 2021 en 
later door de minister van Financiën in zijn brief aan de Kamer van 3 november 2021.  Zie ook ons 
antwoord op vraag 3. 
 
6) De twee gedupeerde ABN Amro klanten uit de reportage hebben beiden (lang) in de wacht 
gestaan toen zij de fraudelijn van ABN Amro belden op het moment dat ze erachter kwamen dat 
ze slachtoffer waren van fraude. In het geval van Betty belde zij nog tijdens het telefoongesprek 
met de fraudeur met een andere telefoon meermaals het nummer van de bank, waar ze steeds 
opnieuw te horen kreeg dat ze zeker 15 minuten zou moeten wachten. Ook Theo moest lang 
wachten voor hij iemand aan de lijn kreeg toen hij direct na het verbreken van het contact met de 
fraudeur de fraudelijn van de bank belde. Herkent ABN Amro problemen met de bereikbaarheid 
van de fraudelijn, en erkent de bank dat slachtoffers van fraude in de wacht staan op het moment 
dat ze een actuele fraude bij de bank proberen te melden met de mogelijkheid dat de bank bij snel 
handelen de schade nog zou kunnen beperken?  
Wij zijn bekend met klachten over (lange) wachtrijen bij Contact Center en/of Fraudelijn in de 
periode waarin deze fraudegevallen zich afspeelde. En we begrijpen ook dat dit tot onnodige stress 
kan hebben geleid bij slachtoffers. Dat betreuren we. En daarom hebben we ook schade vergoed 
vanwege de wachttijden als de fraude daardoor eerder gestopt had kunnen worden. Inmiddels zijn 
deze wachttijden afgenomen.  
 
 
7) Een van de voorbeelden uit onze reportage gaat over een zaak waarbij de fraudeurs de pinpas 
en pincode van een slachtoffer in handen konden krijgen door zich voor te doen als de bank met 
naam en telefoonnummer, om vervolgens 20.000 euro contact geld op te nemen. ABN Amro wijst 
deze zaak af omdat volgens de bank de persoonlijke code en pas aan derden zijn afgestaan, en 
hierdoor geen recht is op vergoeding. Een zelfde soort zaak is echter bij het Kifid voorgebracht en 
daar geeft ABN Amro aan te willen schikken met het slachtoffer. Waarom wijst ABN Amro het 
recht op vergoeding bij het afstaan van pinpas en pincode bij de gedupeerde uit de reportage van 
Kassa af, maar wil de bank bij het Kifid wel schikken in een vergelijkbare zaak met een andere 
klant?   



Wij kunnen niet ingaan op individuele fraudegevallen. Dat geldt zowel voor de zaak die nu in de 
reportage is, alsook voor zaken die bij het Kifid spelen of hebben gespeeld. Schijnbaar vergelijkbare 
zaken kunnen door specifieke omstandigheden toch op relevante punten van elkaar verschillen. We 
hebben hierboven in algemene zin uitgelegd waarom we in bepaalde gevallen wel, en in andere 
gevallen niet overgaan tot coulancevergoeding. 
 
 
8) In de uitzending van Kassa van 18 september lieten we het verhaal zien van ABN Amro klanten 
meneer en mevrouw van Sluijs. ABN Amro had hen in eerste instantie afgewezen voor vergoeding 
uit coulance omdat ze een meekijkprogramma hadden geïnstalleerd en daarmee de fraudeur 
toegang gaven tot de computer. Voor de uitzending van Kassa liet ABN Amro toen weten:  
In reactie op jouw mail over de oplichting van mijnheer en mevrouw van der Sluijs kan ik je 
meedelen dat de schade door de bank zal worden vergoed. Wij hebben onze klanten hierover 
inmiddels geïnformeerd. En zoals gebruikelijk gaan wij niet verder in op individuele gevallen. 
De reden dat wij hiermee terugkomen op onze eerdere afwijzing voor een coulancevergoeding 
wegens spoofing, is dat wij recent (maar niet nav deze vragen van Kassa) een aantal vergelijkbare 
zaken hebben herbeoordeeld. Hierbij zijn wij tot de conclusie zijn gekomen dat we de 
coulanceregeling in het belang van deze klanten ruimhartiger willen interpreteren. Dat betekent dat 
gevallen van bankhelpdeskfraude (het is geen spoofing in de klassieke zin van het woord, want het 
nummer van de bank wordt niet misbruikt, maar wel de naam van de bank) waarbij een meekijk 
applicatie (bijv. TeamViewer) wordt gedownload, ook worden vergoed. De klant boekt namelijk geld 
over naar een ‘veilige rekening’ in de veronderstelling dat hij de bank aan de telefoon heeft.  
ABN Amro klant Theo uit de reportage van Kassa op 4 december heeft vrijwel hetzelfde 
meegemaakt als de familie van Sluijs, maar wordt door ABN Amro afgewezen voor vergoeding met 
volgens de bank als verschil dat hij de overboekingen niet zelf heeft gedaan maar zijn respons 
code heeft afgegeven waarbij de fraudeur de overboekingen kon doen. Erkent ABN Amro dat bij 
het nalezen van het proces verbaal van de zaak van Sluijs ook zij aangeven dat de fraudeur zaken 
uitvoerde die zij op dat moment niet konden zien maar wel accordeerden, en zij dus niet zelf geld 
overboekten naar een andere rekening? Waarom wijst de bank in het geval van Theo 
schadevergoeding uit coulance in een vrijwel identiek geval wel af?  
Wij kunnen niet ingaan op individuele gevallen. Dat geldt zowel voor de zaak die nu in de reportage 
is, alsook voor zaken die bij het Kifid spelen of hebben gespeeld. Schijnbaar vergelijkbare zaken 
kunnen door specifieke omstandigheden toch relevant van elkaar verschillen. We hebben hierboven 
in algemene zin uitgelegd waarom we in bepaalde gevallen wel, en in andere gevallen niet overgaan 
tot coulancevergoeding. Wij zullen na de uitzending persoonlijk contact opnemen met Theo om de 
situatie voor hem specifiek door te nemen. 
 
In de aanloop naar de uitzending van Kassa van 18 september vroegen wij  of het klopt dat het 
telefoonnummer van ABN Amro nog steeds misbruikt kan worden door criminelen. De bank 
antwoordde daarop als volgt:  
Nee, in samenwerking met COIN (een samenwerkingsverband van telecomproviders) hebben de 
banken het technisch vrijwel onmogelijk gemaakt om deze nummers te spoofen. Echter, oplichters 
zijn slim en proberen nieuwe manieren uit om consumenten er toch van te overtuigen dat zij met de 
bank spreken. Bijvoorbeeld door nummers te gebruiken die lijken op die van de bank. Vergelijk het 
met een valse url voor een website die bijna niet van de originele te onderscheiden is, in combinatie 
met andere slinkse overtuigingstechnieken. 

 
9) Betty uit de reportage van Kassa is in september echter toch gebeld door een van de 
telefoonnummers van ABN Amro, namelijk +31264002345. Op de website van ABN Amro staat dit 

nummer als volgt vermeld: “Nood? Bel 24/7 de ABN AMRO hulpdienst op +31 26 400 23 45” 
(https://www.abnamro.nl/nl/prive/verzekeren/schade-melden/index.html ). De fraudeur liet haar dit ook 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abnamro.nl%2Fnl%2Fprive%2Fabnamro%2Fveilig-bankieren%2Ffraude-herkennen%2Fhelpdeskfraude.html&data=04%7C01%7C%7C4cc92bbc397644a36a6e08d9b5026b25%7C3a15904d3fd94256a753beb05cdf0c6d%7C0%7C0%7C637739844271921074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EPRou2EtlbEvFGs%2FXfCk4UTryviM0obsSaVariB60zQ%3D&reserved=0
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tijdens het gesprek controleren op de website van ABN Amro om onder anderen daarmee het 
vertrouwen te winnen. Gaat ABN Amro deze klant vergoeden voor de schade nu voor de bank 
duidelijk is dat de fraudeurs toch wederom met een echt telefoonnummer van de bank hebben 
kunnen bellen om zich overtuigend als de bank voor te kunnen doen tegenover een klant, die als 
gevolg hiervan 20.000 euro spaargeld kwijtraakte?  
Wij kunnen niet ingaan op individuele gevallen. We hebben hierboven in algemene zin uitgelegd 
waarom we in bepaalde gevallen wel, en in andere gevallen niet overgaan tot coulancevergoeding. 
Wij zullen na de uitzending persoonlijk contact opnemen met Betty om de situatie voor haar 
specifiek door te nemen. 
 
 
Help ons in de strijd tegen de fraudeur 
Dan nog een woord aan jullie, de redactie van Kassa. In de uitzendingen over 
spoofing/bankhelpdeskoplichting wordt het vergoeden van de schade door de bank en de 
veiligheidsmaatregelen die banken nemen centraal gesteld, terwijl we juist met elkaar de 
crimineel/fraudeur willen aanpakken.  
Wij zijn uiteraard ook bezorgd over de slimme oplichtingstrucs van fraudeurs en we hebben als bank  
inmiddels miljoenen euro’s uitgekeerd aan compensatie voor slachtoffers van spoofing volgens de 
afspraken die we met elkaar daarover hebben gemaakt. Ook hebben we miljoenen euro’s besteed 
aan zichtbare en onzichtbare manieren om fraude tegen te gaan en te herkennen, en zo veel schade 
weten te voorkomen.  
Maar we kunnen alle hulp gebruiken om financiële criminaliteit te bestrijden. Daarom ook een 
beroep op jullie als media: benoem en herhaal wat consumenten kunnen doen om fraude te 
herkennen, zodat ze geen handelingen doen met financiële problemen tot gevolgd. Herhaal de 
veiligheidsregels, help jullie kijkers. Als we samen optrekken om de kennis over fraude te vergroten, 
kunnen we dit maatschappelijke probleem verkleinen.  
 


