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De wereld achter 
het foute linkje

FOCUS PHISHING
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 Ze komen om de haverklap binnen: 
phishingsms’jes, -mails en -whatsappjes 
met betaallinkjes. Of een koper op Markt-
plaats vraagt je om 1 cent over te maken 
ter verificatie. Of een paar euro verzend-
kosten waarna je je pakje zogenaamd 
krĳ gt. Of je krĳ gt geld terug van de Belas-
tingdienst. Betaal je zo’n klein bedrag na 
een klik op een valse link, dan plunderen 
criminelen je rekening. Maar hoe gaat 
dat precies en wie zitten erachter? Een 
stap-voor-stapreconstructie.

‘Had alleen wel een klein vraagje, ben wel 
eens opgelicht op Marktplaats. Vind u het 
goed als ik u een verificatie stuur die u 
moet uitvoeren?’ Willemĳ n (achternaam bĳ  
de redactie be kend) krĳ gt dit bericht via 
de berichtenfunctie in de o� iciële Markt-
plaats-app. Als reactie op een klimgordel die ze aanbiedt. Maar de koper die oplich-

ting zogenaamd wil tegengaan, is zelf 
oplichter. We noemen hem voor het gemak 
even Kevin. Op gera� ineerde wĳ ze weet hĳ  
vervolgens een paar honderd euro van 
haar rekening te halen.

Willemĳ n aarzelt over die verificatie. 
Maar Kevin, die in nagenoeg foutloze 
Nederlandse volzinnen snel en duidelĳ k 
antwoordt, loodst Willemĳ n door het pro-
ces. Willemĳ n moet eerst klikken op een 
linkje, beginnend met www.marktplaats.nl. 
Díe website is natuurlĳ k betrouwbaar, maar 
Kevin maakt slim gebruik van een nogal 
fraudegevoelige techniek van Marktplaats. 
Marktplaats verandert namelĳ k elk inter-
netadres dat iemand in een Marktplaats- 
chat zet in een internetadres beginnend 
met www.marktplaats.nl. Zie het voorbeeld 
links, en de reactie van Marktplaats hierop 
op pagina 12. 

‘De site is volledig veilig (links een groen 
slotje)’, schrĳ ft Kevin. Maar: een groen 
slotje betekent slechts dat de verbinding 
veilig is. Criminelen vragen ook gewoon 
dit soort veiligheidscertificaten aan. De 
site zelf is allerminst veilig: de link leidt 
naar een nagemaakte ING- website. 

De tijd dat alleen ervaren fraudeurs online oplichtten is voorbij. 
Oplichten met een valse betaallink is kinderspel geworden. Samen met 

ethisch hacker Wesley Neelen reconstrueren we hoe ze te werk gaan.

TEKST BERT QUIST PHISHING FOCUS

Teamwork met tieners
Terwĳ l Kevin Willemĳ n stap voor stap door 
het ‘verificatieproces’ leidt, zit zĳ n com-
pagnon, die we Mo noemen, klaar achter 
zĳ n ‘phishingpanel’. Dat is de software 
waarmee hĳ  de nagemaakte internetban-
kierenwebsite bestuurt. Een site die spre-
kend lĳ kt op de echte banksite. Inmiddels 
is Willemĳ n aan het inloggen bĳ  ING, 
al thans, dat denkt ze. 

De inlognaam en het wachtwoord die ze 
invoert, komen direct in beeld op het phis-
hingpanel. Een derde crimineel, we noe-
men hem Jordy, krĳ gt de codes door van 
Mo en voert de inloggegevens in op de 
échte ING-site. De drie zitten aan hetzelfde 
bureau en roepen razendsnel op wat ze 
van elkaar nodig hebben. Het is echt 
 teamwork voor de nog jonge criminelen. 
Meestal zĳ n het tieners en twintigers. 
Jordy zet een betaling klaar van €200. 

Maar banken vragen meestal om een 
extra code of handeling voor de daadwer-
kelĳ ke betaling. Zo ook nu. Jordy krĳ gt van 
ING ter controle de melding dat hĳ  de 
betaling moet bevestigen via de ING-app. 
‘Bevestigen Mo!’, roept hĳ . Het phishingpa-
nel van Mo heeft namelĳ k allerlei knoppen 

Links de nagemaakte ING-inlogpagina, rechts de echte. Let op: een neppagina kan er exact het-
zelfde uitzien. Alleen het webadres verschilt altĳ d

Willemĳ ns chat met de Marktplaats-oplichter
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waarmee hĳ  op de valse banksite codes of 
acties kan vragen aan het slachtoff er. Maar 
hoe snel de criminelen ook zĳ n, het duurt 
zo tien seconden of langer voordat die 
vraag verschĳ nt. Bĳ  de echte bank is dat 
maximaal een paar seconden. In die tussen-
tĳ d ziet het slachtoff er een ‘wachtscherm’. 
Ook daarin voorziet het phishingpanel dus. 
Maar Willemĳ n vindt het niet verdacht.

Mo klikt op het juiste knopje in het phis-
hingpanel. Willemĳ n ziet op de valse ING-
site de vraag om te bevestigen met de 
ING-app, en dat doet ze. Jordy ziet het 
direct: ‘Binnen!’, roept hĳ , en de jongens 
geven elkaar een high five. Geen grote vis, 
maar toch €200 verdiend in een kwartier-
tje. Op naar de volgende. 

In dit voorbeeld gaat het om een klein 
bedrag, maar het had ook een veel groter 
bedrag kunnen zĳ n. Of ze hadden de hele 
rekening kunnen overnemen. Inclusief 
limieten wĳ zigen en jouw bankieren-app 
op hun eigen telefoon zetten.

Zolderkamer
Het systeem met de phishingpanels klinkt 
heel technisch, maar Kevin, Mo en Jordy 
hebben die panels niet zelf gemaakt. Ze 
zĳ n kant-en-klaar te koop op internet. Zo 
kunnen ze hun slachtoff ers geld afhandig 
maken zonder iets van de techniek te 
begrĳ pen. 
 Vier handige Nederlandse ethische hac-
kers houden phishingsites en -panels vanaf 
hun zolderkamer al een tĳ dlang in de 

ga ten. Een van hen is cybersecurity-expert 
Wesley Neelen. Hĳ  vormt samen met drie 
compagnons een adviesbureau met de 
toepasselĳ ke naam ‘Zolder’. 

‘Wĳ  houden precies bĳ  wie een beveili-
gingscertificaat aanvraagt. Dat is openbare 
informatie. Tegelĳ kertĳ d houden we in de 
gaten wel ke internetadressen er worden 
aangevraagd. Dat doen we grotendeels 
geautomatiseerd, maar er zit ook veel 
handwerk in. Zoals het matchen van een 
nieuw certificaat en een internetadres met 
een banknaam erin. Potentieel is dat een 
phishingsite voor bankgegevens. Uiteinde-
lĳ k blĳ ft er een lĳ stje over met duidelĳ k 
verdachte sites.’ Als iemand daar phishing-
panelsoftware opzet, downloaden ze die 
meteen. ‘Vaak staat die maar heel even 
online. Maar dan hebben wĳ  de software te 
pakken, en kunnen we alles analyseren’.

Open en bloot
Zo weet Neelen dat de nieuwste phishing-
panels schermen hebben voor nagenoeg 
alle Nederlandse en Belgische banken. De 
software is uitgebreid en past zich snel aan 
aan veranderende (echte) internetbankie-
ren-sites. Maar hoe komen die jongens aan 
die software? Neelen: ‘Vroeger trof je zulke 
zaken veelal aan op het darkweb: een lasti-
ger te bereiken, afgeschermd deel van het 
internet. Maar tegenwoordig worden die 
open en bloot aangeboden via chatapps 
als Telegram. Voor een doorsneeprĳ s van 
zo’n €250’.

FOCUS PHISHING

Voorkom 
phishing

  Twĳ fel je of een bericht echt is? 
Kĳ k op fraudehelpdesk.nl 

  Moet je snel actie ondernemen? 
Kĳ k uit. Vaak gaat het om phishing.

  Moet je iets bevestigen in de 
bank-app? Eerst goed checken. 

  Verdachte afzenders van berich-
ten zĳ n banken, overheidsinstellin-
gen en postbedrĳ ven.

  Check het webadres. Vaak lĳ kt 
het nepadres op dat van de bank 
(zoals ing-bank.nepsite.com). Twĳ fel 
je, typ het adres van je bank zelf in.

  Moet je meer dan een paar 
seconden wachten tussen twee 
bankschermen? Stop dan. 

  Moet je op Marktplaats 1 cent 
overmaken ter verificatie? Niet doen.

  Wantrouw betaallinkjes van 
onbekenden.

Linkjes op 
Marktplaats

Marktplaats zet alle weblinkjes in 
chats om in linkjes beginnend met 
marktplaats.nl. Dit lĳ kt ons fraudege-
voelig, maar, zo zegt Marktplaats: 
‘Het is Marktplaats niet bekend dat 
fraudeurs hier gebruik van maken. Er 
verschĳ nt immers een duidelĳ ke 
waarschuwing wanneer een gebrui-
ker erop klikt’. Ook zegt Marktplaats 
technische middelen in te zetten om 
phishingsites te onderscheppen. 
Toch  werd Willemĳ n slachtoff er.

Het phishingpanel waarop de criminelen zien dat slachtoff ers op de nepsite inloggen
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Dat is mogelĳk omdat overheden en 
opsporingsdiensten vooralsnog weinig 
grip krĳgen op Telegram, dat de privacy 
van zĳn gebruikers goed afschermt. Goed 
nieuws voor gebruikers die deze chatapp 
uit privacyoverwegingen gebruiken, maar 
dus ook voor criminelen. 

Neelen weet te vertellen dat die jonge 
criminelen zelfs openlĳk pochen met hun 
verdiensten en hun luxe leventje. Hĳ laat 
een paar rapvideo’s zien waarin de hele 
business in beeld komt. ‘Het doel is niet 
alleen aanzien te verwerven in het 
wereldje, maar het is ook marketing om 
nieuwe “medewerkers” te werven’. 

Slachtoffers op bestelling
Behalve het voorbeeld van Willemĳn op 
Markplaats zĳn er tal van andere mogelĳk-
heden om potentiële slachtoffers naar een 
(valse) internetbankierensite te lokken. Bĳ-
voorbeeld via een sms zogenaamd van de 
Belastingdienst om een belastingschuld te 
betalen of om extra douanekosten voor 
een te ontvangen pakketje te voldoen. Of 
juist om geld terug te krĳgen, zoals zoge-
naamd te veel betaalde belasting. Oplich-
ters spelen ook altĳd in op de actualiteit. 
Zo zagen we recentelĳk sms’jes zoge-
naamd van banken als Revolut, om je iden-
titeit te bevestigen. Deze Litouwse bank is 

actief in Nederland en stelt deze vraag 
daadwerkelĳk regelmatig aan klanten. Cri-
minelen weten dat en imiteren dat. Alleen 
laat je je gegevens dan achter bĳ die crimi-
nelen, die vervolgens met je bankrekening 
en -saldo aan de haal kunnen gaan.

Dan is er nog de vraag: hoe weten die 
fraudeurs je te vinden? Willemĳn was actief 
op Markplaats.nl, dat criminelen actief 

afstruinen. Maar meestal begint het met 
een sms of mailtje, soms zelfs met je baan 
erin of andere persoonlĳke gegevens. 

Net als bĳ de phishingpanels zit hier ook 
een hele handel in gegevens achter. Dank-
zĳ hacks en datalekken zĳn er op het dark-
web tal van databases met persoonsgege-
vens te vinden. Te koop, maar vaak ook 
gratis. Nadeel voor de criminelen is wel dat 

PHISHING FOCUS

het een flinke speurtocht is om gegevens 
van Nederlanders of Belgen te vinden of 
eruit te filteren. Daarnaast zĳn data vaak 
oud. Bovendien is er vaak best wat techni-
sche kennis nodig. Dat begint al bĳ het 
toegang krĳgen tot het darkweb. 

Maar wĳ zagen dat ook deze databases 
tegenwoordig gewoon op Telegram wor-
den aangeboden. Diverse criminelen bie-
den daar recente databases met gegevens 
van Nederlanders te koop aan. Soms kun 
je zelfs gegevensbestanden bestellen bĳ 
corrupte callcentermedewerkers (‘geef me 
1000 namen en telefoonnummers van 
50-plussers’). 

Om vertrouwen te wekken, geven colle-
ga-criminelen desgewenst ‘previews’. Dus 
screenshots of foto's van een beeldscherm 
met daarop een klein aantal gestolen of te 
stelen gegevens. ‘Criminelen richten zich 
zo veel mogelĳk op 50-plussers. Die zĳn 
makkelĳker op te lichten’, aldus Neelen. 

Geldezel is de klos
Terug naar Willemĳn. Kevin, Mo en Jordy 
hebben nu het geld binnen, maar hoe krĳ-
gen ze dat in handen zonder gepakt te 
worden? Zelf blĳven ze buiten schot door-
dat de rekening waarop het geld is gestort, 
van iemand anders is, de ‘geldezel’. Dat is 
iemand die zĳn rekening en pinpas aan 
hen heeft uitgeleend om het geld te pin-
nen. Als Willemĳn aangifte doet, ziet de 
politie alleen die rekening. De geldezel is 
de klos: hĳ krĳgt een strafblad en loopt het 
risico dat hĳ jarenlang geen bankrekening 
meer mag openen. 

De geldezels werden in het verleden 
geronseld bĳ verslavingszorginstellingen. 
Tegenwoordig is ook dat een stuk openlĳ-
ker en laagdrempeliger. Op schoolpleinen 
en via wervende teksten op sociale media 
bieden criminelen geld aan voor het lenen 
van je bankpasje. 

Neelen: ‘Het is wat dat betreft net een 
bedrĳfje. Ze zĳn heel goed georganiseerd. 
Iedereen heeft z’n eigen taken en werkt 
samen met de anderen in het team. Het is 
een keten die begint met datadiefstal en 
potentiële slachtofferselectie, en die ein-
digt met pinners die het geld uit de muur 
halen’. 

Terwijl Kevin chat  
met Willemijn, zit  

Mo klaar achter zijn 
phishingpanel

Ethisch hacker Wesley Neelen: ‘Ze zĳn heel goed georganiseerd’
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