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Financiële risico's op het internet en met mobiele tele-
foons  

  

Over het thema  
De nieuwe mogelijkheden om te winkelen via internet of mobiele telefoons maken het mogelijk om bood-
schappen te doen vanuit het comfort van de eigen woning. Maar niet alle koopjes die je vindt zijn ook echt 
koopjes. Ogenschijnlijk goedkope aanbiedingen blijken achteraf dure kostenvallen te zijn.  
Zo blijken gratis aanbiedingen betaalde abonnementen te zijn. Betaalde goederen worden niet geleverd. 
Veronderstelde schenkingen dankzij e-mailberichten zijn niet echt….   
Ze hebben allemaal één ding gemeen. Je krijgt nooit je geld terug.  
  

Omkadering  
  

Doelgroep  Volwassenen   
• in  onderwijs, opleiding en bijscholing  
• In en via  diensten voor arbeidsvoorziening  
• in woongroepen en sociale instellingen  
•  in andere cursussen, enz.  

Tijdsbestek  90 minuten (De benodigde tijd kan variëren, afhankelijk van de 
doelgroep).  
  

Vereisten  Lokaal met voldoende ruimte voor werk in kleine groepen  
  

  
Leerdoelen  
- Vertrouwd geraken met termen die verband houden met risico's op internet en mobiele telefoons.  
- Veilig winkelen op het internet bespreekbaar maken.  
- Bewustmaking van mogelijke valkuilen bij het online-winkelenPagina-einde  

Cursusplan – een overzicht  
  

Methodenoverzicht  Duur in minuten  Complexiteit  Blz.  

  
1. Vier hoeken  

Door termen te gebruiken die verband 
houden met het onderwerp, komt een uit-
wisseling binnen de groep op gang.  
  

       Supplement:  "4 Hoeken"  

  
25  

  
gemakkelijk  

  
3  
  

  
  
  

5  

  
2. SHOP of FLOP  

Nadenken over het eigen online koopge-
drag en attent maken op veiligheidsmaat-
regelen bij online aankopen  
  

Supplement "Online Shopping“  

  
45  

gemakkelijk    
9  
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Supplement "Puzzle“  
  
Oplossing / Toelichting "Shop of Flop"  

10  
  

11  
  

19  

  
3. Hoe bescherm ik mezelf tegen mo-
gelijke valstrikken?  

Aanwijzingen en instructies over hoe ik val-
kuilen kan herkennen  
  
Bijlage : „Hoe bescherm ik me tegen mo-
gelijke valkuilen?“  
  

  

  
20  

  
middelmatig  

  
22  

  
  

  
  
  

23  
  

  
  

  
1. Vier hoeken  

  

Setting  Plenum  

Doel  De groep leren kennen. Op weg om extra bij te leren. Uitwisseling over 
reeds opgedane ervaringen.  

Materiaal  De bijlage: „4 Hoeken“  

Tijdsduur  25 minuten  

Verdere aan-
wijzingen  

Beweging helpt de deelnemers om te wennen. Het helpt hen om te begin-
nen praten. Basisbegrippen worden uitgelegd.  

  
De 4 bladen van het materiaal (zie bijlage)  worden verdeeld over de 4 hoeken van het lokaal. Een 
voor een krijgen de deelnemers dan de onderstaande begrippen voorgelezen.  
Na voorlezing van elk begrip nemen de deelnemers plaats  in de hoek met het antwoord dat voor 
hen van toepassing is, dat in hun ogen het juiste is.  
Als iemand in de hoek gaat staan met "Ik weet niet wat dat is" zal eerst het betreffende begrip 
worden uitgelegd. Dan wordt de deelnemers gevraagd wie al iets dergelijks zelf heeft meegemaakt 
en of men iemand kent die het heeft meegemaakt.   
Ze moeten dan vertellen hoe het was en wat ze er tegen gedaan hebben.  
Daarna komt het volgende begrip.  

  
Uitgangspunten, begrippen en verklaringen  
  

Een abonnement afgesloten  Gratis inhoud (films, recepten, verslagen, enz.) wordt 
aangeboden op websites. Maar je moet je inschrijven. 
Ergens verborgen zit een vermelding van kosten. Je 
wordt dan gebombardeerd met rekeningen….  

Een aankoop in een fake-shop  Een merkproduct gekocht voor een spotprijsje en be-
taald op het internet. De goederen komen nooit aan of 
je krijgt goedkope troep.  
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Slachtoffer geworden van een mo-
biele telefoonoplichterij  
(SMS met toegevoegde waarde)  

Om iets van een website te kunnen verkrijgen of om 
iets te kunnen doen (een prijs winnen, een film be-
kijken, enz.), wordt je gevraagd uw telefoonnummer 
te geven. Daarbij sluit je een abonnement af dat 
rechtstreeks via uw mobiele telefoonrekening wordt 
betaald.  

Oplichterij via advertenties  Iemand doet alsof hij goederen wil verkopen. Maar 
aangezien de betrokkene zich in het buitenland zou 
bevinden, zou de betaling moeten geschieden via gel-
dovermakingsdiensten (b.v. Western Union, MoneyG-
ram). Het geld is weg. De goederen worden nooit ver-
zonden. Een andere variant die populair is bij frau-
deurs, is dat de gegevens niet via het portaal mogen 
worden verzonden en dat de communicatie daarom 
op privé wordt overgeschakeld (via e-mail).  

Namaakmerken gekocht …  Merkartikelen worden aangeboden tegen absoluut 
lage prijzen. Aangezien de sites domeineindes uit EU-
landen hebben, wordt men in een vals gevoel van vei-
ligheid gesust. De vervalsingen komen vaak 
rechtstreeks uit China. Als je willens en wetens 
namaak koopt, kan je strafrechtelijk worden vervolgd!  

Phishing - diefstal van gegevens 
meegemaakt.  

Via nep-e-mails of -chats wordt geprobeerd persoons-
gegevens te verkrijgen (bv. toegangsgegevens tot ban-
ken, klantenrekeningen, enz.).  

Scamming  Contact via e-mail of chat. Nalatenschappen, winsten, 
prijzen... worden beloofd. Maar er dient vooraf wel 
iets betaald te worden…  

Malware geïnstalleerd  
(Trojaans paard virus)  

Geïnfecteerde software wordt op computers of mo-
biele telefoons geïnstalleerd via dubieuze websites of 
links in e-mails. Deze software kan gegevens stelen, 
een abonnement afsluiten of zelfs het toestel vergren-
delen tot losgeld is betaald.  

In-app aankopen gedaan  Bij veel gratis internet of mobiele spelletjes is het mo-
gelijk om extra functies, uitrusting, aan te kopen om 
sneller, sterker .... te worden. Vaak verloopt de voor-
gang met de gratis versie heel langzaam, zodat al snel 
de eerste betalingen worden uitgevoerd….  

Sportweddenschappen afgesloten  Bij online sportweddenschappen worden vaak allerlei 
bonussen beloofd voor aanbetalingen. Vaak moet je 
deze bonussen echter nog uitspelen voordat je ze 
daadwerkelijk krijgt uitbetaald. Als je gedurende een 
langere periode niet speelt, kan een maandelijks be-
drag van je saldo worden afgetrokken totdat het 0 be-
reikt.  

Gespeeld in het online casino  Online platforms voor casinospelen lokken je vaak met 
een gratis spel. In de regel win je heel vaak. Daarom 
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wordt echt geld zeer snel ingezet. Zelfs dan win je nog 
een tijdje totdat de software op de achtergrond er een 
eind aan maakt.  

  
  
  

2. Bijlage „4 Hoeken“  
  
  

  

Dat heb ik al gedaan!  

   

Dat is wat er met mij 
ook is gebeurd!  
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Ik ken iemand 
die dit doet!   

Ik ken iemand 
bij wie dit gebe-

urd is.Pagina-einde  

  

  

  

Nee, zoiets heb ik niet 
gedaan!   
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Nee, zoiets is niet met 
mij gebeurd!  

Pagina-einde  

  
  
  
  
  

  

Ik ken dit niet en 
weet niet wat het 

is!   
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3. SHOP of FLOP  
Setting  Groepswerk in plenum  

Doelstelling  De groep leren kennen. Uitwisseling over reeds opgedane ervaringen. Naden-
ken over het eigen online winkelgedrag.  
Visualisering van de bevorderende en belemmerende factoren bij online win-
kelen.  

Materiaal  Bijlage „Online kopen“  
Bijlage „Puzzle“   
Papier, pennen scharen  
Flipchart  

Max. tijd  45 minuten  

  
Er worden kleine groepjes van 3 à 4 deelnemers gevormd. Elke groep krijgt een blad   "Online win-
kelen".  
De groepen hebben 10 minuten om de vragen uit te wisselen en te beantwoorden. Daarna wor-
den de resultaten in plenaire vergadering besproken.  
De belangrijkste antwoorden worden op een flipchart genoteerd.  
  
Na afloop krijgt elke groep een afdruk van het bestand "puzzelstukjes" (1 set van 14 puzzel-
stukjes).  
De puzzel bestaat uit 9 "goede" stukken (waarbij het passende middenstuk meestal staat voor vei-
ligheid bij online winkelen) en 5 "foute" stukken.  
  
De groepen moeten de stukken uitknippen en dan in elkaar zetten.    
  
Creativiteit is vereist: Het is belangrijk om erachter te komen dat niet ALLE 14 stukjes een puzzel 
vormen, maar slechts een deel ervan (9) en een deel (5) niet past.  
  
Als de puzzel compleet is met de 9 juiste stukken, bespreken ze welke stukken wel of niet passen 
en waarom.  
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4. Bijlage  "Online Shopping“  
  
Wat koop je (graag) online?  
  
  
  
  
 Hoe vaak winkel je online?  
  
  
  
  
  
In welke online winkels winkel je?  
  
  
  
  
  
Wat is er beter aan online winkelen dan aan winkelen in een "echte" winkel?  
  
  
  
  
  
Wat is er slechter aan online winkelen dan in een "echte" winkel?  
  
  
  
  
  
Wat zijn de nadelen van online winkelen? Wat kan er gebeuren?  
  
  
  
  
  
Hoe betaal je voor online winkelen?  
  
  
  
  

  
5. Bijlage „Puzzle“  
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Pagina-einde  
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6. Oplossingen en verklaringen „Shop of flop“  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Gegevensoverdracht: Veilige SSL-codering herkenbaar onder https:\ of veiligheidsslot (anders 
geen bank- of creditcardgegevens invoeren!)  
  
                 Gerenommeerde aanbieders kunnen worden herkend aan hun keurmerk Imprint (aan-
bieder of contactpersoon, adres), algemene voorwaarden, annuleringsvoorwaarden, enz. aanvul-
lende informatie of informatie vooraf via zoekmachine (winkelnaam en ervaring) of recensies (let 
op: kan ook "nep" zijn!)   
  
Algemene Voorwaarden: zijn geformuleerd om de te sluiten transacties te standaardiseren. Regelt 
b.v. garantieclaims, schadeclaims, eigendomsvoorbehoud, ...  
  
De veiligste optie voor kopers: kopen op rekening (of onder rembours). Vertrouwen (voorschot) 
van de kant van de verkoper. Niet altijd mogelijk voor alle kopers (kredietwaardigheid).  
  
  
Binnen 14 werkdagen kan je van de koop afzien en de goederen retourneren. Er zijn echter uitzon-
deringen voor bepaalde goederen of diensten. Goederen of   
                     diensten (bv. downloads, gegevensdragers, ...)  
  
 Laat je niet intimideren door ongerechtvaardigde rekeningen!   
https://www.federaalombudsman.be/nl  
Controleer regelmatig je bankafschriften en kredietkaartafschriften.  
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 https://www.fsma.be/en/warnings/companies-operating-unlawfully-in-belgium   
Op www.whois.com/whois kan je zien wie het domein van de online winkel heeft geregistreerd 
(komt het overeen met de opdruk?!)  
  
  

" Foute" of ongeschikte puzzelstukjes.   

(niet geschikt voor veilig online winkelen):  
  
Onveilige gegevensoverdracht   
(Hypertext transfer protocol zonder transport encryptie)  
  
                          "KOOPJES": prijzen vergelijken) / herberekenen; "speciale aanbieding", "alleen 
vandaag", "2 voor 1" enz. is niet altijd daadwerkelijk goedkoper. Elk aanbod heeft een reden - 
vraag het! Mogelijk extra kosten? Bij bestellingen uit een niet-EU-land kunnen ook douanerechten 
worden aangerekend.   
                          Pas op voor "gratis"! Abonnementsval of andere voorwaarden  
                         (gegevensoverdracht) die eraan verbonden zijn; lees de kleine  
                          lettertjes!  
  
                     Betalingsmodaliteit:  
Als alleen contant voorschot wordt geboden, moet aan de ernst worden getwijfeld! Gebruik geen 
"Western Union"-overschrijving voor betalingen aan onbekenden!  
  
                     Uitblijven van levering:  
Indien de levering niet op tijd geschiedt, kunnen de kopers zich uit het contract terugtrekken - 
door een redelijke respijtperiode toe te staan - of de levering vasthouden.  
  
  
 Nepwinkels (in tegenstelling tot gerenommeerde aanbieders) zijn meestal niet direct als zodanig 
herkenbaar! Afdruk (aanbieder of contactpersoon, adres), algemene voorwaarden, annulatievoor-
waarden, enz. aanvullende    
             informatie of informatie vooraf via zoekmachine (naam van de winkel en  
                                 ervaring) of beoordelingen. Let op! Die kunnen ook fake zijn.!   
Pagina-einde  

7. Hoe bescherm ik mezelf tegen mogelijke valstrikken?  
  

Setting  Plenum  

Doel  Onderricht in de veiligheidsaspecten van het surfen  

Materiaal  Bijlage :„Hoe bescherm ik mezelf tegen mogelijke valstrikken?“  
Lijm  
Flipchart  

Tijd  20 minuten  

Verdere aan-
wijzingen  

De trainer verknipt vooraf de aanvullende bladen "Hoe bescherm je jezelf 
tegen mogelijke valstrikken" in die verschillende kaartjes.  
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De respectieve rubrieken worden naast elkaar op een flipchart geplakt. De overige delen worden 
in hun geheel aan de deelnemers uitgedeeld.  
Een voor een gaan de deelnemers naar de flipchart, lezen de stelling voor en zeggen onder welke 
rubriek ze de kaart willen plakken.  
Als de andere deelnemers akkoord gaan, wordt de kaart dienovereenkomstig opgekleefd.  Als de 
deelnemers het oneens zijn, wordt de oplossing besproken.  
  
Als alle kaartjes zijn opgeplakt, leest de trainer het resultaat nog eens voor.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

8. Bijlage „Hoe bescherm ik mezelf tegen mogelijke valstrikken?"  

  

Kwaadaardige software  
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Klik niet op links of banners, die ge-
weldige dingen beloven.  

  

Open klantenrekeningen alleen 
rechtstreeks in de browser.   

Doe het niet via een link.  

  

Regelmatig bijwerken/updaten van 
het besturingssysteem en de pro-

gramma's.  

  

Open geen bestanden van onbekenden in   

e-mails en chatberichten  

Scamming (oplichterij)  
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Betaal geen geld aan een vreemde om 
geld te ontvangen.  

  

Denk je echt dat er een rationele re-
den is waarom er plots geld uit de 

lucht valt...  

  

Verwijder gewoon e-mails met valse 
beloften van winst of erfenissen en re-

ageer er niet op.  

  

Een massa e-mail met een persoonlijk 
tintje is niet te vertrouwen.  

  

  

Phishing  
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Open geen onbekende bijlagen.  

  

Geef geen vertrouwelijke gegevens 
(paswoorden, rekeningnummers, ...) 

door via telefoon of e-mail.  

  

Klik niet op verdachte e-mails, ver-
wijder ze onmiddellijk of verplaats ze 

naar de SPAM-map.  

Slachtoffers van phishing worden soms 
geconfronteerd met grote financiële ver-

liezen.  

  
  

  

Advertentiefraude  
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Indien mogelijk, ontvang en betaal het 
artikel persoonlijk.  

  

Maak geen geld over naar het buiten-
land.  

          Betaal niet met een cheque   

         of een geldoverdrachtdienst.  

  

  

Schrijf met de zakenpartner alleen via 
het advertentieplatform.  

  

  

Gsm oplichterij  
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Klik niet op banners in apps of web-
sites die tests of prijzen beloven.  

  

Controleer regelmatig uw mobiele te-
lefoonrekening op ongewone bedra-

gen.  

  

Ga niet in op verzoeken van onbeken-
den (bv. SMS met ja beantwoorden, 

TAN sturen, ...)!  

Publiceer niet zomaar je gsm-nummer 
op het internet.  

  

  

Fake-Shops  

http://www.lets-talk-about-money.eu/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de


 

www.lets-talk-about-money.eu  Seite 30 

 

       Informeer je over de aanbieder   

       voordat je online koopt (bijv.   

        impressum, zoekmachine, ...).  

  

Als je geen of onjuiste informatie over 
de koper op de website vindt, koop 

dan niet.  

  

Als de prijzen erg goedkoop zijn, blijf 
dan sceptisch en vergelijk de prijs met 

andere sites.  

  

Vooraf geen overschrijving doen of vooraf beta-
len in contanten via een geldtransferdienst! In 
geval van fraude is je geld dan sowieso weg!  

  

  

Abonnementsvalstrikken  
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Indien je niet zeker bent, zoek dan 
hulp (Internet Ombudsman).  

  

Als om persoonsgegevens wordt ge-
vraagd, zoek dan in de kleine lettertjes 

naar een kostenopgave.  

  

Voordat je je ergens aanmeldt, moet 
je informatie inwinnen over het be-

drijf in kwestie.  

  

Laat je niet intimideren door niet ge-
rechtvaardigde rekeningen  
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