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Fraudeurs zoeken leefwereld jongeren op 

Cybercriminelen rekruteren nu ook via sociale media en in 

uitgaansbuurten 

Fraudeurs zijn voortdurend op zoek naar geldezels. Die geldezels doen dienst als 

tussenschakel om geld dat fraudeurs gestolen hebben door te sluizen, vaak naar andere 

landen. Steeds vaker benaderen fraudeurs daarvoor jongeren. Ze contacteren hen via 

populaire jongerenkanalen zoals Instagram met de belofte om snel geld te verdienen. 

De jongeren die in deze val trappen, beseffen vaak niet dat ze zich schuldig maken aan 

strafbare feiten en hun veiligheid en die van hun omgeving op het spel zetten. 

 

De fraudeurs rekruteren hun jonge slachtoffers in hun eigen leefwereld. Sociale media zoals 

Instagram, WhatsApp of Snapchat zijn populair, maar jongeren worden ook actief 

gerekruteerd via de group chats van hun klas of school. Bovendien worden de jongeren niet 

alleen online benaderd, maar ook bijvoorbeeld in het uitgaansleven. 

 

De fraudeurs beloven de jongeren dat ze snel geld kunnen verdienen door hun bankkaart uit 

te lenen. Het principe lijkt eenvoudig: de fraudeur verricht met de bankkaart van de jongere 

enkele – zogezegd legale – transacties. In ruil krijgt de jongere een vergoeding. Eenmaal de 

transacties voltooid zijn, zou de jongere zijn of haar kaart terugkrijgen.  

 

Na het eerste contact vragen de fraudeurs aan de jongere om zijn of haar pincode en 

bankkaart te overhandigen. Daarvoor wordt vaak afgesproken op makkelijk bereikbare 

openbare plaatsen zoals een station. 

 

In realiteit gaat het echter helemaal niet om legale transacties. De bankkaart wordt gebruikt 

om gestolen geld door te sluizen. Zodra de jongere zijn of haar bankkaart aan de fraudeurs 

geeft, wordt bovendien de druk vaak opgevoerd: de fraudeurs vragen naar extra 

betaalkaarten. Als de jongere hier niet op ingaat, volgen al snel dreigementen met onder 

andere fysiek geweld. 

 

Wanneer jongeren worden gecontacteerd om geld te verdienen als geldezel, staan ze in direct 

contact met criminelen. Gaan ze in op de vraag van de fraudeur, dan plegen ze bovendien 

zelf een strafbaar feit en kunnen ze strafrechtelijk vervolgd worden. Indien het gaat om 

minderjarigen, kunnen de ouders aansprakelijk gesteld worden. 
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Hoe kan dit voorkomen worden? 
 

• Bespreek het onderwerp met jongeren, zodat zij dergelijke praktijken leren herkennen. 

• Maak jongeren bewust van het feit dat ze hun bankkaart, hun rekening of bancaire 

codes nooit mogen doorgeven aan derden. 

• Als u accounts op sociale media ziet waarop wordt beloofd dat u snel en makkelijk 

geld kan verdienen, rapporteer ze dan aan het Meldpunt van de overheid voor 

misleiding, bedrog, fraude of oplichting: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/ 

nl/welkom. 

Wat als een jongere in de val is getrapt? 
 

• Laat de bankkaart van de jongere onmiddellijk blokkeren via Card Stop op het nummer 

070 344 344. 

• Contacteer uw bank. 

• Contacteer de politie en dien klacht in. 
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