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Een QR-code is handig. Je komt veel 
sneller op een site dan wanneer je het 
webadres moet intikken. Uiteraard heb-
ben criminelen de code ook ontdekt.
Bij QR-codefraude kom je bij het scan-
nen van een code ergens anders terecht 
dan je verwacht. Bijvoorbeeld bij een 
malafide app of op een nepwebsite. 
Daar kun je inlog- en bankgegevens of 
geld kwijtraken aan criminelen. Net als 
bij een phishingmail kan het linkje in 
een QR-code nep zijn.

Herken het foute linkje
Check of een webadres van een 
betrouwbare site is door naar de 
domeinnaam te kijken. Een correct 
webadres bestaat uit de naam van het 
bedrijf, gevolgd door een punt en daar-
na vaak nl of com. Samen is dit de 
domeinnaam, zoals in consumenten-
bond.nl. 
Extra tekst vóór de domeinnaam moet 
gescheiden zijn door een punt. Extra 
tekst áchter de domeinnaam moet 
gescheiden zijn door een schuine 
streep (/). Valse webadressen zijn bij-
voorbeeld login-abnamro.nl (geen punt 
tussen ‘login’ en de bedrijfsnaam) en 
abnamro.nl.login.nl (geen / achter 
abnamro.nl). 
Let er ook op of de domeinnaam niet 
een klein beetje afwijkt zoals in  
abnanro.nl. Bij twijfel: typ zelf het 

herken de 
foute qrcode

Door een QR-code te 
scannen kun je snel naar 
een webpagina gaan. 
Maar criminelen kunnen 
achter zo’n blokje ook 
een link naar een nepsite 
zetten. Hoe herken je  
foute QR-codes?
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bekende webadres in de browser en log 
daar in. We laten twee voorbeelden 
zien.

Het eerste voorbeeld is van een iPhone.  
De link toont alleen de domeinnaam om 
het je makkelijker te maken. In dit voor-
beeld is dat securecheck-snsbank.nl. 
Aan het streepje in plaats van een punt 
kun je zien dat dit niet de echte website 
is. De echte is snsbank.nl. 

Voorbeeld twee komt van een 
Android-telefoon. Hier toont de app wel 
het complete webadres. De domein-

Voorbeeld 1: iPhoneQR voor identi ficatie  
en toegang
In plaats van zelf een QR-code te 
scannen, kun je met zo’n code op 
je smartphone ook een ticket of 
(toegangs)bewijs tonen. Zoals bij 
de nu veelgebruikte Corona-
Check-app. In andere gevallen 
kun je een QR-code toegestuurd 
krijgen of downloaden. De code 
kan worden gekopieerd, dus het 
is aan de partij die QR-code 
moet scannen om te controleren 
of de code ook echt bij jou hoort.
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naam is hier sessionid3846af7.com en 
dat is niet de website van de Rabobank. 
Laat je niet misleiden doordat na www.
rabobank.nl- een nieuwe regel begint. 
Het webadres loopt gewoon door.

Andere zaken om op te letten
• Check het webadres al direct bij het 

scannen, niet pas na het doorklikken, 
als je al op de webpagina bent beland.

• Laat je niet misleiden door officieel 
uitziende documenten. Bijvoorbeeld 
een brief met een QR-code die van 
een bank lijkt te komen.

• Een verkorte link (zoals bit.ly) in een 
QR-code is extra verdacht. Er is 
immers ruimte genoeg voor een volle-
dig webadres.

De toekomst
Het aantal gevallen van fraude met 
QR-codes is nog beperkt. Maar nu de 
codes ingeburgerd raken, verwachten we 
dat oplichting via deze codes gaat toene-
men. We vonden drie voorbeelden uit de 
praktijk:
1 Nepbrieven van banken, bijvoorbeeld 

van de Rabobank in de omgeving van 
Maasland en van de ING in de regio 
Assen. De links leidden naar phishing-
websites.

2 Mails met QR-code van banken en 
MijnOverheid.

3 Babbeltruc met hulpvraag. Onder 

meer bij een parkeerautomaat, waarbij 
de crimineel zei geen pinpas of con-
tant geld bij zich te hebben en andere 
mensen vroeg het geld voor te schie-
ten. Hij zou het geld ter plekke via een 
QR-code terugbetalen. Via die code 
lukte het echter om de bankrekening 
van het slachtoffer aan zijn telefoon te 
koppelen. Dit koppelproces gaat 
inmiddels niet meer zo makkelijk.

herken de 
foute qrcode

Hoe scan ik een QR-code?
iPhone
Op de iPhone en iPad kun je 
gewoon de camera-app starten 
en de camera op de QR-code 
richten. De app toont niet het 
hele webadres, maar alleen de 
domeinnaam. Zo kun je makke-
lijk zien of het om de echte 
website gaat of om een nepper.

Android
Bij Android-telefoons verschilt 
het per merk of je een aparte 
app nodig hebt om QR-codes te 
scannen. Veel Samsung-tele-
foons hebben een camera-app 
die dat zelf kan, waaronder de 
Galaxy S8 (mits geüpdatet) en 
nieuwere Galaxy-telefoons. 

Soms moet je de functie nog 
aanzetten in de camera-app. Bij 
de Galaxy-modellen gaat dat 
via het tandwieltje linksboven. 
Zet het schuifje bij ‘QR-codes 
scannen’ aan. Sommige mer-
ken gebruiken onduidelijkere 
termen, zoals ‘Smart Content 
Detection’.
Werkt het scannen van QR-co-
des niet met de camera-app, 

dan kun je een app installeren. 
We raden de ‘QR Scanner (Pri-
vacy Friendly)’ van Secuso aan. 
Deze vraagt geen onnodige 
machtigingen en laat het 
webadres vóór het openen van 
de site zien. Bovendien toont hij 
de domeinnaam vetgedrukt, 
zodat je een phishingsite mak-
kelijker herkent. Zoek in de 
PlayStore naar ‘QR secuso’.
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Gamechanger
En toen was daar de iPhone. 
In onze test smartphones 
(toen kon je nog kiezen tus-
sen met en zonder toetsen-
bordje) kwam de eerste  
iPhone met stip binnen op 
plaats 1. We lieten hem uit de 
VS overkomen, want bij ons 
was hij nog niet te koop. ‘Een 
revolutionair concept met 
alleen een aanraakscherm en 
maar één knop. Geen penne-
tje nodig.’ De oer-iPhone 
kostte $500, ongeveer de 
gemiddelde prijs van de toe-
stellen in de test.

Voorbeeld 2: Android
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Wat is een QR-code?
Een QR-code (Quick Response) is niets anders dan een link, weerge-
geven als een afbeelding van zwart-witte blokjes. Vergelijkbaar met 
een streepjescode, maar er past veel meer informatie in. Links naar 
websites, maar ook teksten van duizenden tekens of GPS-coördina-
ten zijn mogelijk.

Wat is het voordeel van QR-codes?
Door een QR-code te scannen met je smartphonecamera, kun je een 
link of opdracht snel en makkelijk openen. Dat is minder werk en 
voorkomt typfouten. Zeker op een smartphone is een lang 
webadres foutloos intypen een uitdaging. Er zijn ook nadelen, ze 
komen verderop aan bod.

In welke situaties zijn ze écht 
handig?

QR-codes zijn vooral handig als je iets met je smartphone wilt 
openen of betalen en je geen digitaal linkje bij de hand hebt. 

Bijvoorbeeld aan je terrastafel via een QR-code door het menu 
bladeren, bestellen en betalen. Of een instructiefilmpje openen 

vanuit een papieren handleiding.

Wat heb je nodig om te scannen?
Een smartphone met camera en een app. Bij de meeste nieuwere 

telefoons kun je QR-codes scannen met de standaard camera- 
app, maar er zijn ook losse QR-apps. QR-codes voor betalingen, 

zoals met iDeal, kun je direct vanuit je bank-app scannen. 

Hoe scan je codes?
Open de camera-app of de geïnstalleerde QR-scanner. Maak 

geen foto, maar richt de camera op de QR-code. Na het scherp-
stellen wordt de code herkend. Bij sommige Androidtelefoons 

moet je daarna op ‘details’ klikken. Controleer of het herkende 
webadres niet malafide is. Veilig? Druk op de link om hem te 

openen. 

Zijn QR-codes veilig?
Een QR-code is net zo veilig als een linkje. Een in een handlei-

ding afgebeelde QR-code zal bijvoorbeeld niet zo snel proble-
men veroorzaken. Maar bij een QR-code in een ontvangen brief 

of mail moet je goed opletten waarnaar hij verwijst.

Heb je een foute QR-code gescand?
Het scannen van een malafide QR-code is meestal niet gevaar-

lijk. De problemen beginnen vaak daarna. Heb je tijdens het 
scannen van een QR-code het webadres niet gecheckt, kijk dan 

in de adresbalk van de browser of je op een nepsite terecht bent 
gekomen. Na het scannen van een QR-code moet je in ieder 

geval nooit zomaar gegevens invullen of een app downloaden.

vragen 
over 

QR-codes
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In de Digitaalgids vind je elke 2 maanden alles over digitale trends 
en online dreigingen. Probeer nu met korting.

Digitaal 
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Bekijk de aanbieding
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