
Reactie woordvoerder ING:  
 
Bij deze een uitgebreid antwoord op jouw vragen. Ik hoop dat je hier voldoende aan hebt. We 
hebben daarnaast besloten om niet in te gaan op jullie uitnodiging om naar de studio te komen. 
Aangezien het een sectorbreed onderwerp betreft, verwijzen wij jullie voor een toelichting in de 
studio door naar de Betaalvereniging.  
  
Graag willen we allereerst aangeven dat we het ontzettend vervelend vinden dat klanten slachtoffer 
worden van spoofing. Daarnaast vinden we het misbruik van onze ING Alarmlijn door criminelen zeer 
kwalijk. We hebben daarom aangifte gedaan van deze vorm van oplichting waarbij het nummer van 
onze ING Alarmlijn wordt misbruikt. Dit misbruik en het onmogelijk maken van de zogenaamde 
‘spoofing’ techniek is echter niet iets waar wij alleen, of als sector, tegen kunnen optreden. Hier is 
een sector overstijgende aanpak voor nodig. Daarom werken we met alle betrokken partijen 
intensief samen om deze vorm van oplichting te bestrijden. Die andere partijen zijn, naast de andere 
banken, telecombedrijven, de Betaalvereniging Nederland en opsporingsinstanties (zoals de politie 
en het Openbaar Ministerie) en webhosts. 
  
1.      Heeft ING inmiddels iets kunnen doen tegen de mogelijkheid om het telefoonnummer van de 

bank te kunnen spoofen? Zo ja, wat? 
Voor het tegen gaan van spoofing is een sector overstijgende aanpak nodig met de hiervoor 
genoemde betrokken partijen. Op dit moment kijken we gezamenlijk bijvoorbeeld naar hoe het 
misbruiken van een telefoonnummer technisch kan worden tegen gegaan.  
  

2.      Waarom heeft ING, toen bleek dat klanten hier in snel tempo slachtoffer van werden, geen 
brief over spoofing naar al haar klanten gestuurd om actief te waarschuwen voor deze fraude? 
Zoals in eerder contact aangegeven hebben wij direct actie ondernomen toen dit spoofing-
fenomeen opkwam en hebben we miljoenen klanten geattendeerd via verschillende kanalen. 
Denk bijvoorbeeld aan een bericht in de Mobiel Bankieren App, verschillende meldingen op 
ing.nl, meldingen in Mijn ING (bij het inloggen en in de berichteninbox), de reguliere 
maandelijkse e-mail nieuwsbrief van ING, via ING’s social media kanalen, en een fysieke brief aan 
klanten die ervoor hebben gekozen geen digitale communicatie te ontvangen. De informatie op 
onze website en social media kanalen is uiteraard altijd voor iedereen zichtbaar. 
  
We herhalen deze voorlichtingscampagnes op reguliere basis. Omdat criminelen hun werkwijze 
zullen wijzigen, blijven we vinger aan de pols houden en onze waarschuwingen aan klanten 
herhalen. De boodschap die we altijd meegeven aan klanten is om bij verdachte telefoontjes op 
te hangen en zelf direct de bank te bellen. 
  
Daarnaast werken we verder ook samen met andere partijen via de Betaalvereniging Nederland, 
zoals de andere banken, om klanten bewuster te maken van deze fraudevormen. Dat doen we 
door het geven van voorlichting over veilig bankieren via interbancaire campagnes in de media. 
Zo zijn we de afgelopen periode ook druk geweest met het opstellen van een nieuwe 
interbancaire veiligheidscampagne vanuit de Betaalvereniging. Vanaf donderdag 8 oktober zal de 
TV commercial hiervan op televisie zijn, maar is nu al op YouTube te bekijken 
(https://www.youtube.com/watch?v=CFvGOACHxRs). Met de tv commercial willen we 
consumenten bewust maken van de veiligheidsrisico’s en hen wijzen op tips om fraude en 
oplichting te voorkomen op veiligbankieren.nl. 
  

3.      Erkent ING dat niet al haar klanten een waarschuwingsbericht over spoofing in hun 
berichtenbox in de mobiele app omgeving hebben gekregen?  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCFvGOACHxRs&data=02%7C01%7CNienke.Abid%40ing.com%7C07beb413490444b91ad808d86b6c236e%7C587b6ea13db94fe1a9d785d4c64ce5cc%7C0%7C0%7C637377459477437288&sdata=YyEyUPMiN3%2F63%2Brde0F329s2ahUEJ9BuZYjo7v6bPso%3D&reserved=0


Zie het antwoord hiervoor over onze communicatie aanpak. Met deze aanpak hebben we 
gekozen voor een zo breed mogelijke voorlichting over verschillende kanalen en zetten we 
maximaal in op het zo goed mogelijk bereiken van onze klanten.  
  

4.      ING zegt in een antwoord op vragen van 31 augustus: In circa 40% van de gevallen wordt 
het gespoofde telefoongesprek voorafgegaan aan phishing (per bijvoorbeeld email of 
SMS) waarbij het slachtoffer in sommige gevallen de inloggegevens of andere 
rekeninginformatie invult. Hierdoor krijgt de crimineel informatie in handen die later in 
het telefoongesprek wordt gebruikt om de klant te overtuigen van de noodzaak om 
snel te handelen en om vertrouwen te wekken. Hoe is ING tot dit percentage gekomen?   
We spreken uitgebreid met alle slachtoffers van spoofing om achter belangrijke details te komen. 
Enerzijds helpt ons dit om middels fraude-detectie de oplichting te voorkomen en anderzijds in 
het opsporen van de daders, in samenwerking met de politie. Tijdens onze gesprekken met 
klanten komen we er onder andere achter of er sprake is geweest van phishing voorafgaand aan 
de spoofing, doordat de klant aangeeft dat er enkele dagen voor het telefoongesprek een email 
is ontvangen waar men op geklikt heeft en gegevens heeft achtergelaten. 
  

5.      Erkent ING 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? 
De wet maakt onderscheid tussen zogenaamde bancaire en niet-bancaire fraude. Bij bancaire 
fraude krijgt de crimineel, door bijvoorbeeld phishing, toegang tot de online bankomgeving van 
de klant inclusief autorisatie-codes, en geeft de crimineel vervolgens opdracht tot de frauduleuze 
transacties. Bij niet-bancaire fraude, ook wel oplichting genoemd, geeft de klant zélf opdracht tot 
het uitvoeren van de transacties. De wet schrijft alleen voor dat er vergoedt moet worden 
wanneer er sprake is van bancaire fraude, wanneer het slachtoffer van de fraude niet zelf de 
betaalopdracht uitvoert. Wel moet de klant hierbij de uniforme veiligheidsregels opvolgen. In het 
geval van spoofing voert het slachtoffer zelf de betaalopdracht uit. Er is dan er sprake van niet-
bancaire fraude en in dat geval is deze wet niet van toepassing. 
  

6.      Waarom vergoedt ING de schade niet als er sprake is van phishing + spoofing ? 
Ook als er vooraf sprake is geweest van rekening-inzage, wat de crimineel klaarspeelt met behulp 
van phishing, wordt bij spoofing de transactie door de klant zelf uitgevoerd. Er is dan sprake van 
een geldig gegeven betaalopdracht. De bank is wettelijk verplicht een dergelijke transactie uit te 
voeren. Een geldige betaalopdracht is op grond van de wet definitief. Deze betaalopdracht mag, 
eenmaal uitgevoerd, door de bank niet ongedaan gemaakt worden. De bank maakt de transactie 
mogelijk, maar is geen partij bij de afspraken die tussen beide partijen zijn gemaakt. Om deze 
reden is ING niet aansprakelijk voor de ontstane schade, als achteraf blijkt dat er sprake is van 
oplichting. 
  
Bij ieder geval van fraude bekijken we de specifieke situatie en wordt het toekennen van een 
vergoeding nagegaan en beoordeeld. In algemene zin kan gesteld worden dat wanneer de klant 
zelf de transactie uitvoert, er geen sprake is van een schadevergoeding. Ons standpunt is daarom 
altijd gebaseerd op formele gronden. 
  

7.      Kan ING 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?  
Op dit moment kunnen we dat uitsluiten. ING heeft meermaals onderzocht of er signalen zijn van 
interne betrokkenheid en daar is geen betrokkenheid van medewerkers uit gebleken.  
  



8.      Hoe identificeert ING verdachte transacties van particulieren?  
Wij willen criminelen niet wijzer maken en daarom geven wij geen informatie over de exacte 
werking van onze fraude detectie. Over het algemeen kunnen we aangeven dat de 
fraudedetectiesystemen van ING onregelmatigheden identificeren in het transactieverkeer. De 
monitoring vindt plaats op basis van vele indicatoren. Omwille van veiligheid geven wij hier geen 
verdere geen toelichting op.  
  

9.      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 ons antwoord hiervoor. Omwille van de veiligheid geven wij geen verdere toelichting op onze 
fraude detectie. Daarnaast willen we graag benadrukken dat een transactie die voor de klant 
wellicht opvallend lijkt, dat niet hoeft te zijn in het grote geheel van de miljoenen transacties die 
ING dagelijks verwerkt. Een transactie van een klant die ‘ineens een groot bedrag overmaakt’ is 
in bijna alle gevallen een legitieme en een door de klant gewenst transactie, zonder dat er fraude 
of oplichting in het spel is. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een auto, een huis, of het 
doen van donaties of investeringen.  
  

10.  ING 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 ING 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? 
We denken dat hier sprake is van een misverstand. ING kan haar klanten bellen als het 
fraudedetectiesysteem een transactie als onregelmatig identificeert. Maar ING zal haar klanten 
nooit vragen om geld naar een (andere) rekening over te maken. De boodschap die we altijd 
meegeven aan klanten is om bij verdachte telefoontjes op te hangen en zelf meteen de ING 
Alarmlijn te bellen.  

  
Zie voor meer informatie onze antwoorden bij vraag 5 en 6 over schadevergoeding, phishing en 
spoofing. 

 


