
 
Van: Harold Ridderbos | KBO-PCOB <harold.Ridderbos@kbo-pcob.nl> 
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 08:38 
Aan: Harold Ridderbos | KBO-PCOB <harold.Ridderbos@kbo-pcob.nl> 
CC: Gita Nagel | KBO-PCOB <gita.nagel@kbo-pcob.nl> 
Onderwerp: Informatie oplichtingen binnen afdelingen  
  
Geachte penningmeester, 
  
Graag willen wij u het volgende onder de aandacht brengen. Op dit 
moment zijn er diverse oplichters aan het werk. 
  
Het is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws: mensen die 
(tien)duizenden euro's spaargeld verliezen na een telefoontje van de 
bank. Wat moet je precies weten om zelf geen slachtoffer te worden en 
ook niet als penningmeester van de lokale afdeling? 
  
Uiteraard is het niet echt de bank die belt, maar toch verschijnt de naam 
van de bank op je scherm. De opzet van de truc is bekend: iemand die 
zich telefonisch voordoet als bankmedewerker laat weten dat er 
verdachte inlogpogingen zijn gedetecteerd en dat cybercriminelen op het 
punt staan om je spaargeld weg te sluizen naar buitenlandse 
rekeningnummers. Gelukkig weet de 'behulpzame' medewerker een 
oplossing: je moet het geld tijdelijk veilig stallen op een zogenaamde 
kluisrekening zodat de oplichters er niet bij kunnen. Maar deze 
kluisrekening is in werkelijkheid van de oplichter zelf, of van een 
katvanger. Ga hier niet in mee. Hang de telefoon op en bel de bank 
weer terug. 
  
Ook wordt er op andere manier fraude gepleegd. Een ander bekend 
voorbeeld is de zogeheten CEO-fraude. Dit kan ook bij de lokale afdeling 
plaatsvinden. Bij CEO-fraude ontvangt de penningmeester van de lokale 
afdeling een mail van een ander bestuurslid (in de meeste gevallen 
voorzitter) met het verzoek om op zeer korte termijn een bedrag over te 
maken.  
  
Vaak wordt er sterk nadruk gelegd op de gezagsverhouding. De 
betaalopdracht wordt als een bevel gegeven: 

-       De zogenaamde voorzitter of ander bestuurslid benadrukt dat 
vertrouwelijkheid van groot belang is. De opdracht mag niet 
gedeeld worden met anderen. 



-       Uw werk als penningmeester wordt door een ander bestuurslid 
geprezen en belangrijk gemaakt. Hij/zij is uitgekozen om de 
opdracht uit te voeren vanwege zijn/haar uitzonderlijke kwaliteiten. 

-       De valse mails die deze nep-bestuursleden sturen, zijn meestal 
te herkennen aan het gebruik van een vals afzendadres. Heel vaak 
lijkt dit wel op het mailadres van de voorzitter of andere 
bestuursleden. 

  
  
Mocht u vragen hebben of bent u zelf slachtoffer geworden van 
oplichting, ga dan naar de volgende website https://www.kbo-
pcob.nl/speerpunten/veiligheid/ 
In het kader van de Maand van de Veiligheid kunt op woensdag in 
september onze babbeltiplijn bellen. U kunt vragen stellen of misschien 
wilt u een persoonlijke tip? Heeft u behoefte aan een luisterend oor om 
te vertellen wat u is overkomen? Bel dan de Babbeltiplijn. Het 
telefoonnummer is 030-3400670. Alle woensdagen in september te 
bereiken van 9.00- 17.00 uur, u wordt te woord gestaan door de 
vrijwillige veiligheidsvoorlichters van KBO-PCOB. 
  
  
  
  
Met vriendelijke groet,  

  

Harold Ridderbos  

September is Maand van de Veiligheid.  
Samen met ministerie van Justitie en Veiligheid -en andere 
partijen- besteden we aandacht aan de campagne Senioren 
en Veiligheid.  
  
Een maand lang aandacht voor phishing, spoofing, 
babbeltrucs en shouldering.  
Zie ook https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/veiligheid/ 
  

 

Bezoekadres Ringwade 67, 3439 LM 
Nieuwegein 

 

 

Telefoon 030-3 400 600  

E-mail Harold.Ridderbos@kbo-
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Website www.kbo-pcob.nl 
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Disclaimer: 
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde.  
Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te 
vernietigen en de afzender te informeren.  
Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te 
vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. 
  
 


