
Reactie Rabobank:  
 
- Heeft Rabobank inmiddels iets kunnen doen tegen de mogelijkheid om het telefoonnummer van 
de bank te kunnen spoofen? Zo ja, wat? 
 
Rabobank kan daar in technische zin niets tegen doen. We zijn als bankensector afhankelijk van de 
telecomsector/softwarebedrijven die hierin wat kunnen betekenen. Het spoofen van nummers is 
eenvoudig via een website (betaalde service) of via een eigen server te doen. ACM en telco’s moeten 
gezamenlijk optrekken om dit te bestrijden. Ik wil hier toch graag benadrukken dat we niet moeten 
vergeten wie de crimineel is in dit verhaal;-) en ook niet altijd bij machte zijn om het aan te pakken. 
Misschien nog goed om te weten is dat bovenstaande via Betaalvereniging Nederland is 
geadresseerd. 
  
- Wat heeft Rabobank, toen bleek dat haar klanten hier slachtoffer van werden, gedaan om al haar 
klanten actief te waarschuwen voor deze fraude?  
 
We betreuren ten zeerste dat klanten slachtoffer worden van spoofing. In zijn algemeenheid geldt 
dat er in deze tijd van corona heel veel meer oplichting (whatsapp-fraude, phishing, spoofing) 
geconstateerd wordt dan in normale tijden. Er zijn meer mensen thuis en het lijkt erop dat mensen in 
deze tijd kwetsbaarder zijn voor dit soort praktijken. We hopen natuurlijk dat klanten te allen tijde 
alert zijn en blijven op spoofing. En natuurlijk voelen we de behoefte om klanten actief te 
waarschuwen voor spoofing en andere vormen van fraude. Dit doen we dan ook. Als bank op allerlei 
manieren zoals via social media, middels onze website/app, in klantgesprekken, via Rabo 
Mailmoment (e-mail) en -vóór coronaϑ- op klantevents. En als sector (bijvoorbeeld met 
voorlichtingscampagnes Hang op, Klik weg, Bel uw bank). We doen dus zeker met regelmaat aan 
proactieve voorlichting.   
  
- Heeft Rabobank 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 vertrouwen te winnen en de klant te overtuigen geld 
over te maken op een ‘veilige kluisrekening’? Zo ja, in hoeveel procent van de gevallen is bij 
Rabobank klanten phishing vooraf gegaan aan spoofing?  
 
We hebben geconstateerd dat het voorkomt dat slachtoffers voorafgaand aan een spoofing 
telefoongesprek worden opgelicht middels phishing, waarbij het slachtoffer bijvoorbeeld via een sms 
of een nep internetpagina inloggegevens of andere rekeninginformatie invult. Helaas kan een 
crimineel die informatie vervolgens gebruiken in het spoofing gesprek om overtuigend over te komen 
en vertrouwen te wekken. Dat vertrouwen wekken kan bijvoorbeeld ook doordat een slachtoffer de 
bankpas heeft opgestuurd waardoor de crimineel de gegevens op de bankpas tot zijn beschikking 
heeft en hiermee aan de telefoon het slachtoffer kan overtuigen dat hij een bankmedewerker is. We 
hebben specifiek hierover geen percentages beschikbaar. 
  
- Kan de Rabobank 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?  
 
We zijn zeer zorgvuldig in het onderzoek naar spoofingcases. Hierbij is tot op heden geen aanwijzing 
voor interne betrokkenheid vanuit het Rabobank klantcontactcentrum.  
  
- Hoe identificeert Rabobank verdachte transacties van particulieren?  



 
Wat het lastig maakt is dat een spoofing-betaling niet altijd direct traceerbaar is, omdat die oogt als 
een normale interbancaire betaling. M.a.w. deze betalingen onderscheiden zich niet direct van 
reguliere betalingen. Het identificeren van verdachte transacties is een complex verhaal met veel 
variabelen. Ik kan daar zoals je zult begrijpen niet verder op ingaan. Wat ik wel graag aangeef is dat 
op het moment dat wij verdachte transacties signaleren, wij direct onderzoek doen door 
bijvoorbeeld contact op te nemen met de klant. Ook komt het voor dat we bij spoofing de rekening 
van een slachtoffer blokkeren en zo erger voorkomen.  
  
Sowieso houden we de ontwikkelingen van deze methodiek scherp in de gaten en zorgen ervoor dat 
onze monitoring en beveiliging hierop is voorbereid. 
  
- 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?   
 
Zie bovenstaand antwoord. Daarbij is het altijd een evenwichtsoefening om je als bank niet direct te 
bemoeien met hoe klanten hun geld willen besteden (het kan bijvoorbeeld ook voorkomen dat een 
klant een groot bedrag zoals een schenking overmaakt naar zijn (klein)kind) en tegelijkertijd die 
klanten te beschermen tegen oplichting. 
  


