
Oplichting over hoe 
oplichting werkt

BEHAVIORAL DESIGN & OPLICHTING

JE HEBT EEN VIRUS! 
KLIK HIER!
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VOORWOORD
In deze whitepaper zal ik bespreken hoe bedrijven door middel van behavioral design 
consumenten online kunnen oplichten. In deze whitepaper verstaan we oplichting als:

Een bedrieglijke benadeling waarbij iemand geld of waardevolle goederen van een 
ander ontdoet.

Hierbij wordt er gekeken naar webshop oplichting en hoe de gebruikers overtuigd 
kunnen worden om toch in de val te trappen. Het doel van deze whitepaper is om 
de lezer in te lichten over de behavioral technieken van online oplichting. Als gevolg 
hiervan kan de lezer de technieken herkennen en zich beter weren tegen oplichting. 
Uit het rapport van de Finrafoundation blijkt dat 49% van de mensen niet meer in de 
val trapt, omdat zij bekend zijn met de methodes van oplichters. 

We bespreken twee vormen van online oplichting:
- Transactieoplichting: Betalen en niets ontvangen.
- Productoplichting: Betalen en een ongewenst product ontvangen.
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Algemeen
Internetoplichting is strafbaar volgens artikel 326 in het Wetboek van Strafrecht. De 
politie kijkt in dit geval voornamelijk naar de gevallen waarbij er bij het slachtoffer 
geld of goederen zijn ontnomen dankzij een misleiding van de dader. De politie houdt 
hierbij online handelsplaatsen, waarbij je advertenties kan plaatsen, in de gaten. Ook 
richt de politie zich op webshops die fraude plegen, ook wel nepshops genoemd.
De politie biedt ook manieren en tips om online oplichting te voorkomen. Zo bieden 
ze ook een zoekmachine waarbij je telefoonnummer, webadres, emailadres of 
rekeningnummer kan invoeren. Vervolgens komt er een uitslag uit of er meldingen 
over de partij bekend zijn. 

VORMEN VAN ONLINE 
OPLICHTING

Volgens het CBS zijn er in 2018 wel 2,9% 
van de Nederlanders online opgelicht. 
Echter kreeg maar 10% van de opgelichte 
consumenten zijn schade vergoed, 
ondanks de veiligheidsmaatregelen, 
wetten en verschillende consumenten 
beschermingsmaatregelen.
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EMOTIONELE GEVOLGEN VAN ONLINE OPLICHTING
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Transactieoplichting en productoplichting
24,4% van de online opgelichte consumenten zijn opgelicht door een nepwebshop. 
Zeker in de decembermaand hebben nepwebshops een tactiek om in die periode op 
te duiken met prachtige kortingen. 

Deze nepwebshops worden ook veel slimmer in het oplichten van mensen. De 
webshops zijn namelijk voorzien van:

Een legitiem KvK-nummer
iDeal-betaling

Een bestaand adres 
Een keurmerk 

Als je wilt weten of deze website betrouwbaar is zou je daar nauwkeurig onderzoek 
voor moeten doen. Wat veel tijd kost. Voor vele consumenten is de drempel om het 
product maar op de gok aan te schaffen veel lager dan om te onderzoeken of de 
website wel betrouwbaar is. 

SUPER SALE!!80% KORTING KERST DEALS
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OPLICHTING & BEHAVIORAL 
DESIGN

In dit hoofdstuk zullen we gaan bekijken hoe internetoplichters je toch over kunnen 
halen om bijvoorbeeld een aankoop te doen. Dit heeft onder andere te maken met hoe 
zij behavioral design gebruiken om je te manipuleren. Hier zullen we dus dieper op 
ingaan.

Transactieoplichting en productoplichting
Inmiddels zijn er vele websites die tips geven om een nepwebshop te herkennen:

Prijzen die vele malen lager zijn dan de normale marktprijs
Geen secure website met een https:// webadres

De website is net nieuw
De website heeft geen sociale media of contactgegevens

Slecht vertaalde teksten
Nep veiligheidskeurmerken van bijvoorbeeld de Thuiswinkel Waarborg

Inmiddels hebben nepwebshops deze tips ook wel zien langskomen en werken zij 
hier omheen. Webshops nemen bijvoorbeeld bestaande domeinnamen over, zodat 
de website niet als nieuw is geregistreerd. Verder hebben zij inmiddels ook een secure 
website en sociale media. Ook zijn de prijzen marktconform en ziet de website er goed 
verzorgd uit. Dus, hoe kan je dan nog een nepwebshop herkennen? 

Volgens een rapport van de Finra foundation blijkt dat de meeste mensen in de val 
lopen, omdat de website een professionele uitstraling had. Een andere reden volgens 
de foundation is dat de consumenten overgehaald worden door fear of missing out. 
Het kan dus zijn dat er een goede deal op de website staat die je niet wilt mislopen.

Vele nepwebshops maken dus voornamelijk gebruik van behavioral design. Zo krijg je 
verschillende nudges. Een goed voorbeeld hiervan is de website 

https://www.thewildestclub.com

Bij het bezoeken van de website krijg 
je meteen een groot geanimeerde 
afbeelding met een code voor 30% korting 
en een timer die aftelt hoe lang deze code 
nog geldt. Hierdoor krijg je gelijk een 
tijdsdruk om snel dezelfde dag nog iets te 
kopen op de website om de kortingsactie 
niet mis te lopen. 
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Verder krijg je constant een notificatie linksonder in beeld met dat iemand iets in zijn 
winkelmandje heeft geplaatst. 

      Iemand was mij voor! 

Zo word je overtuigd dat meerdere mensen frequent deze webshop gebruiken. 
Hierdoor krijg je meer vertrouwen in de website.

Als meerdere mensen bij deze 
webshop producten aanschaffen, dan 

moet het wel een legitieme winkel 
zijn.

Verder kun je op deze website zien dat 
negen van de tien producten met korting 
worden aangeboden. Dit spoort de 
bezoeker nog meer aan om een product 
te kopen. Het lijkt namelijk alsof je een 
goede deal te pakken hebt.

Ook zijn er reviews op de productpagina’s 
te vinden. Het zal dan opvallen dat al deze 
reviews vijf sterren geven, ook al zegt 
de beschrijving dat het geen vijf sterren 
verdient.

Op de productpagina’s staan er vrijwel 
alleen maar vijf sterren reviews. Echter 
kun je op de website Trustpilot zien 
dat 84% van de reviews bestaan uit 1 
ster. Vrijwel alle reviews vertellen dat ze 
zijn opgelicht door deze nepwebshop. 
Bovendien staat Trustpilot in de eerste 
Google zoekopdrachtresultaten in 
combinatie met de naam van de 
webshop. Dit betekent dat er al mensen 
zijn gaan twijfelen of deze website wel 
legitiem is. 
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BRONVERMELDING

Niet alleen zijn al deze nudges een 
teken van een nepwebshop. Ook foto’s 
en teksten zijn een teken hiervan. Zo 
zie je dat deze webshops veel gebruik 
maken van emoji’s. Ook zie je dat foto’s 
van hun producten nooit in een studio 
gemaakt zijn. Wanneer je een productfoto 
opzoekt in Google Image Search, zie je dat 
meerdere (on)bekende kledingwebshops 
deze foto’s ook gebruiken. 

Ten slotte gebruiken de nepwebshops 
taal om je gerust te stellen. Zoals de 
woorden “Check out securely with”. Zo 
benadrukken zij dat de website veilig 
is en dat je vooral je aankoop veilig kan 
afronden bij hen.

Een ander voorbeeld van een 
nepwebshop is 
https://www.aestheticartclub.com
Deze gebruiken bijna precies dezelfde 
technieken als de vorige nepwebshop. 
Wat er in het bijzonder opvalt bij deze 
website is dat deze een andere naam 
in de url heeft dan het laat zien op 
de website. In de url staat er namelijk 
“Aestheticartclub” en op de website staat 
er “Theconsiousartclub”. Hieruit kan 
blijken dat deze website een bestaand 
domein heeft gebruikt om minder 
verdacht over te komen. 

Bij het bekijken van je winkelmandje 
een pop-up met nóg een aanbieding. 
Je mag een gratis product uitkiezen en 
toevoegen in je mandje. Niet alleen wordt 
dit gratis aangeboden, maar je ziet ook 
de eigenlijke originele prijzen verschijnen. 
Hierdoor denk je dus dat je weer een 
goede deal te pakken hebt. Het wordt ook 
gezien als een cadeautje, waardoor je ook 
met een nog beter humeur de website 
doorspeurt. 
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CONCLUSIE

BRONVERMELDING

Internetoplichting komt veel voor en de schade is hiervan niet alleen financieel, maar 
ook emotioneel. Oplichtingstechnieken worden ook steeds meer aangescherpt en er 
komen steeds meer nieuwe technieken bij. Hoe kan je dan toch online oplichting ver-
mijden?

Transactieoplichting en productoplichting
Kijk of (nieuwe) webshops wel legitiem zijn door onafhankelijke reviews te lezen op 
review websites. Er valt daar altijd informatie te vinden over nepwebshops. Komen de 
onafhankelijke reviews overeen met de reviews die op de websites geplaatst zijn? En 
zijn deze allemaal wel positief?

Nog een tip: Geen informatie is informatie. Als je geen onafhankelijke reviews kan vin-
den, maar ook geen verdere berichten over deze websites van andere partijen. Dan is 
de kans groot dat deze webshops nepwebshops kunnen zijn.

Politie Nederland (z.d.). Internetoplichting. Geraadpleegd op 20 december 2019, via https://www.politie.nl/
themas/internetoplichting.html 

Politie Nederland (z.d.). Controleer verkopergegevens. Geraadpleegd op 20 december 2019, via https://www.
politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleer-handelspartij.html 

CBS (7 oktober 2019). 90 procent is geld kwijt na oplichting online koop. Geraadpleegd op 22 december 
2019, via https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/41/90-procent-is-geld-kwijt-na-oplichting-bij-online-koop 

AG Connect (26 november 2018). Internetoplichters vieren feestmaand. Geraadpleegd op 22 december 2019, 
via https://www.agconnect.nl/artikel/internetoplichters-vieren-feestmaand 

Marti DeLiema, Emma Fletcher, Christine N. Kieffer, Gary R. Mottola, Rubens Pessanha, Melissa Trumpower 
(September 2019). Exposed to scams. Geraadpleegd op 22 december 2019, via https://www.finrafoundation.
org/sites/finrafoundation/files/exposed-to-scams-what-separates-victims-from-non-victims_0_0.pdf 

The Consicous Art Club (z.d.). Homepage. Geraadpleegd op 20 december 2019, via https://www.aestheticart-
club.com 

Trustpilot (z.d.). Theconsciousartclub. Geraadpleegd op 21 december 2019, via https://uk.trustpilot.com/re-
view/theconsciousartclub.com 

The Wildest Club (z.d.). Homepage. Geraadpleegd op 20 december 2019, via https://www.thewildestclub.com 

9


