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Context

1
Fraude is een reëel risico…
… nochtans wordt dit nog te vaak onderschat



fraude, 

een groeiende

dreiging

”

La Dernière Heure, 11 juni 2018

Bankfraude op het net explodeert”

“Een mail van KBC, ING of een andere bank 
waarschuwt u voor "verdachte 
activiteiten" op uw rekening. Om uw 
identiteit te controleren, vraagt de bank u 
aan te loggen via een link. Maar bij nader 
inzien lijkt het mailadres van de verzender 
vreemd.”

Parismatch.be, 09 juli 2018

Hij laat zich “Rabbin des bois” 
noemen. Hij is één van de meest 
beruchte Franse internethackers. Hij 
heeft de websites van de grootste 
ondernemingen en scholen gehackt 
en heeft er aardig aan verdiend. ”

”

Atlantico, 21 mei 2018

Bankzwendel: # slachtoffers is 
geëxplodeerd in 2017”



Grote revoluties 
op korte termijn

Instant Payments: nieuw betaalmiddel om “instant” 

overschrijvingen uit te voeren (max. 10 seconden) 

PSD2 : nieuwe spelers (“third-party providers”) kunnen nu ook 
toegang tot uw (Belfius-)rekeningen vragen, om ze te 
consulteren of om er verrichtingen op uit te voeren

Digitalisering: zal  risico op fraude en de complexiteit van 
gegevensbescherming doen toenemen 



Verschillende 
soorten van 
fraude

Manipulatie van transacties door middel van kwaadwillige software

Technische fraude (Malware)



Verschillende 
soorten van 
fraude

Wijziging rekeningnr., frauduleuze e-mails, aankondiging van een 
inning via factoring, …

Fraude met facturen



Voorbeeld : spookfacturen



Voorbeeld: factuurfraude



Verschillende 
soorten van 
fraude

Viseert personen, geen systemen. Dit is misbruik van vertrouwen. 

CEO-fraude - Social Engineering



Voorbeeld : Social engineering

1



Voorbeeld : Social engineering

2



Voorbeeld : Social engineering

3



Voorbeeld : Social engineering

4



Verschillende 
soorten van 
fraude

Per telefoon verkregen toegangsgegevens, kaarten en wachtwoorden, 
vervalste en frauduleus gebruikte mails of websites

Phishing



Verschillende 
soorten van 
fraude

Geldtransfer langs omwegen naar eigen rekeningen, betaling van valse 
facturen, misbruik van volmacht, …

Interne fraude 



Verschillende 
soorten van 
fraude

- Valse orders doorgeven of transacties vervalsen
- Identiteitsdiefstal 
- Cashdiefstal, vals geld, wisseltrucs
- Onkosten: dubbel inbrengen, privé-uitgaven, verkeerde bedragen
- …

Andere: onkosten, cash, papier, fax, telefoon



Een realiteit 

waarvan u het 
slachtoffer kan 
zijn

Gebruikt u cash ?

Moeten meerdere personen handtekenen ?

Werkt u nog (gedeeltelijk) met betaalopdrachten op 
papier (fax/mail) ?

Heeft u de lijst van uw processen opgesteld zodat  
zwakke punten geïdentificeerd kunnen worden ?

Plant u controles en verbeteracties?

Wordt uw personeel geïnformeerd en 
gesensibiliseerd ?

Investeert u genoeg in informaticabescherming ?

JA NEEN
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Aanbod

2
Wat Belfius u kan bieden



De veiligheid van 
uw betalingen 
verbeteren

Belfius wil hetzelfde hoge serviceniveau behouden, want u 
verdient het om op beide oren te slapen. De veiligheid 
verbeteren in de uitvoering van betalingen ligt in het verlengde 
van ons huidige initiatief.

Vertrouwens-
partner

Performante 
tools

Complementaire 
diensten

21 3

New



Belfius, een

vertrouwenspartner

Service op maat en een vaste contactpersoon: uw Servicing Officer voor 
operationeel beheer

operationeel referentiepunt
overzicht van uw toegangsrechten, volmachten op rekeningen
bevoorrechte contactpersoon in geval van dubieuze verrichting

Een team van e-banking consultants 

opleidingssessies en sensibilisering
optimale parametrisering van uw tools

Belfius biedt u :

1



Belfius stelt 
performante en 
exclusieve tools 
voor

Complete, beveiligde, parametriseerbare e-banking tools
BelfiusWeb (PC/ Mobile/Tablet) – Rydoo

Complete en perfect beveiligde rapporteringsoplossingen
Papyrus / Coda / Messaging

Het bepalen van een veiligheidsprofiel

Bepaal zelf welke type verrichtingen toegelaten zijn of niet

Alternatieven voor CASH
PayPack, Payconiq, Belfius Pay Portal (online betalingen)
Oplossingen voor het beheer van het resterend gedeelte cash

Fraud Monitoring System
detectiesysteem voor “verdachte” betalingen die via Belfius passeren
bij twijfel: bevestiging via uw Servicing Officer noodzakelijk
tool om het risico te beperken, maar geen resultaatsverbintenis !

Belfius biedt u :

2



Belfius stelt 
complementaire 
diensten voor

Belfius biedt u…

een scan van de interne procedures 

een “anti-fraude” software voor betalingen

een security scan

een verzekering

1

2

3

4

met betrouwbare partners

New

3
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Scan

• Volledige scan van uw organisatie 
(interne procedures,…)

• Als resultaat krijgt men een score en 
aanbevelingen

1
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Analyse van de betaalopdrachten

• Software om vervalste facturen en interne 
fraude te detecteren

• Vergelijking van het rekeningnummer op 
de factuur/betaling met een beveiligde 
database

2
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Security Scan

• Analyse en permanente opvolging van IT-
beveiliging, in functie van de omvang van uw 
organisatie

• scan, geautoriseerde test-hacking, opvolging van 
de (antivirus)updates, 

3
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Verzekering

Verzekering tegen een cyberattack gericht op 
de betaalprocessen

4
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Wat u nu al kan doen

3
In geval van fraude Belfius zo vlug 
mogelijk verwittigen



Wat u nu al 
kan doen

De betalingsprocessen van uw 
onderneming/administratie overlopen om de zwakke 
schakels te detecteren.

Uw leverancier contacteren bij elke verandering van de 
betalingsgegevens 

De procedures en controles aanpassen (bv. ervoor 
zorgen dat de betalingen enkel met dubbele 
handtekening kunnen worden uitgevoerd, iemand 
specifiek aanduiden voor procedures/controles) 

Uw medewerkers informeren en sensibiliseren om zich 
bij de minste twijfel tot een verantwoordelijke te 
wenden 

Als Belfius u belt voor een gedetecteerde 
fraudedreiging: neem dat ernstig !



Wat u nu al kan 
doen

Waakzaam zijn voor de inhoud van de berichten die u 
ontvangt (e-mails, post, …)

Nooit een kaart of pincode aan een derde geven. Met 
BelfiusWeb Mobile kan men, als men niet op kantoor is, 
gemakkelijk op afstand ondertekenen met zijn smartphone of 
tablet. 

Met de komst van PSD II kunnen nieuwe spelers toegang tot 
uw rekeningen in consultatie en in uitvoering vragen. Wees 
waakzaam als u een dergelijke toegang toestaat. Als u de 
rekeningen van de verschillende banken wil samenvoegen in 
één applicatie, passeer dan via Belfius

Aan Belfius vragen om uw veiligheidsprofiel te activeren dat 
betalingen “op papier” en betalingen buiten België 
systematisch blokkeert, behalve voor bepaalde gekozen 
landen.

In geval van fraude: contacteer Belfius zo vlug mogelijk !
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Meer weten ?
Neem contact op met uw relatiebeheerder

Het aanbod van Belfius dekt de verschillende 
frauderisico's.

Belfius heeft specialisten die jullie kunnen begeleiden


