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Wil je snel wat money verdienen?
Yes?

Geef mij dan effe je rekening
en bankkaart

- Of hoe criminelen van jou een geldezel willen maken -

Easy en snel geld verdienen, dat klinkt mega verleidelijk, toch?
Vooral als je gewoon maar je rekening en/of je bankkaart moet uitlenen,
samen met je pincode. Awesome! Maarrrrr onthou: snel geld verdienen
bestaat niet. Of toch niet echt. Want als je je kaart uitleent dan word je
een geldezel. En geloof het: dat wil je echt niet zijn.

EEN GELDEZEL WORDEN:
HOE WERKT DA?
Iemand contacteert je en belooft dat je snel en
makkelijk veel geld kan verdienen. En die vraagt
jou om even je bankrekening en/of je betaalkaart
uit te lenen, samen met je pincode.
Waar kan je die vraag krijgen? Via sociale
media zoals Instagram, WhatsApp, Snapchat,
Messenger, TikTok maar het kan ook gewoon op

straat: iemand komt een babbeltje slaan in
’t station, op café of aan de schoolpoort.
Die persoon legt je uit wat je precies moet doen
en hoeveel geld je maten er al mee hebben
verdiend. “Problemen met de politie erdoor?
Nee nee, het is een vriendendienst zonder risico
en helemaal legit” dat maakt die je wijs.

“Enkele mannen spraken me aan in een café. Ze wilden dat ik een
taakje deed in ruil voor geld. Snel en volledig legaal. Dat zeiden ze.
Ik moest enkel mijn bankkaart en pincode uitlenen. Eén van hen
zei dat ze 9000 euro gingen storten op mijn rekening en dat 40%
daarvan voor mij zou zijn. Hij voegde me toe op Snapchat en zei dat
ik alleen maar geld moest gaan afhalen dat op mijn rekening werd
gestort en aan hem geven.” M.A.

WAAROM WILLEN CRIMINELEN
JOUW REKENING OF BANKKAART?
Ze willen hun misdaadgeld doorsluizen of in
cash afhalen. Echt niet chill dus. En vooral heel
erg strafbaar en illegaal, want je werkt mee aan
witwaspraktijken.
Kunnen ze jouw kaart gebruiken om dat gestolen
geld mee door te sluizen, dan blijven ze anoniem.

Maar no way dat jij hiermee weggeraakt: het
gestolen geld stond op jouw rekening. ’t Is heel
makkelijk om jou te identificeren.
Ze gebruiken jouw gegevens en weten maar
al te goed dat ze jou hiermee in de problemen
brengen. Niet echt iets wat vrienden doen, toch?

GELDEZEL GESPEELD
WAT NU?
• Je kan vervolgd worden en het gerecht kan je een boete,
gemeenschapswerk of zelfs een gevangenisstraf opleggen.
• Je bank kan je rekening afsluiten en zelfs ook weigeren om er in de
toekomst nog één op jouw naam te openen. Ook een lening aangaan,
zal tricky worden.
• Jij (of als je minderjarig bent, je ouders) kan (kunnen) opdraaien voor
schadevergoedingen of de terugbetaling van het gestolen geld.
• Het kan ook gebeuren dat jouw rekening volledig wordt leeggehaald.
En het geld dat je werd beloofd in ruil voor de klus? Dat krijg je nooit
te zien.
• Als je niet meer wil meewerken, kan je (fysiek) bedreigd worden.

“Ik zou hem later terugzien om die 40% te krijgen. Maar hij heeft me
verwijderd op Snapchat. Na een paar maanden kreeg ik een brief
van de politie om naar het commissariaat te komen. Daar legden ze
me uit dat ik medeplichtig was aan fraude. Gevolg: ik moet alles uit
eigen zak terugbetalen aan de slachtoffers. De criminelen zijn nooit
gevonden.” M.A.

IEMAND VRAAGT OF IK SNEL WAT
GELD WIL VERDIENEN. WAT NU?
Besef dat het te mooi is om waar te zijn. Ga hier nooit op in:
• Leen nooit je rekening, je bankkaart of je pincode uit.
• Spreek erover met iemand die je vertrouwt en waarschuw je
vrienden.
• Als je gecontacteerd wordt via sociale media of als
je verdachte accounts tegenkomt, rapporteer ze dan
(rechtstreeks bij het sociale mediaplatform indien mogelijk,
maar ook bij het meldpunt voor oplichting van de overheid:
https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/).

TE LAAT! JE DENKT DAT JE
AL EEN GELDEZEL BENT?
• Hou elke overschrijving tegen en haal geen
geld af dat werd gestort op je rekening.
• Contacteer zo snel mogelijk je bank.
• Laat je bankkaart blokkeren via Card Stop.
• Dien klacht in bij de politie.
Twijfel niet om hulp te vragen aan je ouders of
aan een vertrouwenspersoon.

HEB JE EEN VRIEND OF
VRIENDIN DIE GELDEZEL IS?
Vraag die dan om hier zo snel mogelijk mee te stoppen, het levert
enkel problemen op. Probeer deze te overtuigen om naar de
politie te stappen.

Volg ons via onze sociale mediakanalen.

#geldezels
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