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Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) 
over Ouderen slachtoffer van WhatsApp-fraude.

Portefeuillehouder: A. Aboutaleb

Aan de Gemeenteraad.

Op 28 juni 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) het college schríftelijke vragen over 
Ouderen slachtoffer van WhatsApp-fraude. (20bb8458)

Inleidend wordt gesteld:
“De maatregelen in de corona crisis hebben tot effect gehad dat veel ouderen sinds 
maart thuis zitten. Om toch contact te onderhouden met de kinderen, vrienden en 
bekenden zijn op grote schaal internetmogelijkheden ingezet. Uit recent onderzoek van 
de ANBO blijkt dat de helft van de respondenten zegt meer te zijn gaan beeldbellen, 20 
procent gebruikt sociale media meer en 9 van de 10 ouderen zijn dagelijks internet 
gaan gebruiken. Op zichzelf is dit een positieve ontwikkeling voor de ouderen die 
voormalig digi-schuw waren.

Maar al dat beeldbellen, skypen en whatsappen heeft een keerzijde. Deze week werd 
bekend gemaakt dat de Fraudehelpdesk in de eerste vier maanden van 2020 zo'n 
3.500 meldingen ontving. In heel 2019 waren dat er maar 2.663. Terwijl in 2019 nog 
maar 12 procent van de melders boven de 65 jaar was, gaat het in 2020 om 25 
procent: een ruime verdubbeling van het aantal mensen dat wordt opgelicht. De 
oplichting vindt plaats via WhatsApp fraude waarbij de criminelen zich voordoen als 
dienaren in geldnood. Maar ook door phishingmails waarbij via WhatsApp een 
aanmaning van de Belastingdienst wordt verstuurd in de hoop dat het slachtoffer bijt.

Na een campagne om ouderen tegen misdadigers met babbeltrucs te beschermen 
wordt het tijd dat er een campagne komt die ouderen beschermt tegen gehaaide 
criminelen die misbruik maken van de onervarenheid van oudere internetgebruikers.
We kunnen onze oudere Rotterdammers die al zoveel leed te verwerken hebben 
gekregen niet nog verder aan hun lot overlaten.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Heeft het college kennisgenomen van de criminaliteitscijfers van de 
Fraudehelpdesk?

Antwoord:
Ja.
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Vraag 2:
Weet het college hoeveel Rotterdammers slachtoffer zijn geworden van deze vorm 
van criminaliteit?

Antwoord:
Naast de cijfers van de Fraudehelpdesk beschikt het college over de aangiftecijfers van 
cybercriminaliteit in onze gemeente. Helaas weten we daarmee niet precies hoeveel 
Rotterdammers slachtoffer zijn geworden van online fraude en/of cybercriminaliteit; in 
veel gevallen wordt namelijk geen melding of aangifte gedaan. Op basis van de 
Veiligheidsmonitor 2019 weten we dat 130Zo van de Rotterdammers heeft aangegeven in 
de afgelopen vijfjaar slachtoffer te zijn geweest van ‘online fraude’ (waarvan de helft in 
de afgelopen 12 maanden) en 140Zo heeft aangegeven in de afgelopen vijfjaar slachtoffer 
te zijn geweest van ‘online inbraken’ (waarvan de helft in de afgelopen 12 maanden).

Vraag 3:
Heeft het college al maatregelen genomen om deze vorm van criminaliteit te 
bestrijden?

Antwoord:
Samen met veel verschillende partners, zoals politie, Openbaar Ministerie, de 
Veiligheidsalliantie Rotterdam-Rijnmond en private partners, zet het college in op de 
bestrijding van online fraude en cybercriminaliteit. Aangezien online fraude en 
cybercriminaliteit een groeiend probleem is zijn, is dit een belangrijke maar tegelijkertijd 
lastige taak. Cybercriminaliteit is immers een internationaal fenomeen en niet locatie- 
gebonden. Dit maakt opsporing en vervolging lastig. Voor de gemeente ligt een 
belangrijke taak in preventie, door het weerbaarder maken van de inwoners en 
ondernemers van Rotterdam tegen online fraude en cybercriminaliteit. Eén van de 
groepen waar extra op gefocust wordt, zijn oudere Rotterdammers. De gemeente werkt 
samen met diverse partners zoals de bibliotheek, de ouderenbonden en andere partners. 
Ook in het gemeentelijke programma Ouder en Wijzer is aandacht voor digitale 
vaardigheden en veiligheid is daar onderdeel van.

Vraag 4:
Heeft het college al maatregelen genomen om de Rotterdammers en dan oudere 
Rotterdammers in het bijzonder te beschermen tegen deze vormen van 
criminaliteit?

Antwoord:
Via verschillende publiekscampagnes en activiteiten heeft het college ingezet op het 
weerbaarder maken van Rotterdammers tegen online fraude en cybercriminaliteit. Voor 
de doelgroep ‘ouderen’ gaat het om de volgende activiteiten:

Door de gemeente zijn samen met welzijnspartners en politie in 2019 
weerbaarheidstrainingen voor ouderen ontwikkeld. Eén van de lessen uit deze 
training gaat over digitale veiligheid. Er zijn in 2019 en begin 2020 diverse 
trainingen gegeven, verspreid over Rotterdam. Door de coronacrisis zijn de 
trainingen tijdelijk opgeschort. In het najaar worden de trainingen weer 
opgepakt (met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM).
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De Unie van Vrijwilligers (UW) levert Digi-maatjes voor 65n--ers die hulp willen 
hebben bij computer en internet. De gemeente heeft met hen afspraken 
gemaakt dat iedere deelnemer van de weerbaarheidstraining gratis gebruik kan 
maken van een Digi-maatje.
Samen met de bibliotheek was de gemeente een evenement aan het 
organiseren voor ouderen over digitale veiligheid. Dit ‘Privacy circus’ zou 
afgelopen april plaatsvinden, maar door de coronacrisis kon dit niet doorgaan.
In plaats daarvan organiseert de gemeente op 18 september a.s. een webinar 
voor oudere Rotterdammers over digitale veiligheid.
Op 11 september a.s. organiseert de gemeente voor oudere Rotterdammers de 
Talentenparade. Er zal een uiteenlopend aanbod van activiteiten zijn. Een 
workshop digitale veiligheid zal hier onderdeel van uitmaken.
De bibliotheek Rotterdam organiseert samen met de Rabobank een cursus van 
vier bijeenkomsten over het thema veilig digitaal bankieren. Deze cursus wordt 
in meerdere vestigingen van de bibliotheek gegeven. Naar verwachting zullen 
deze cursussen in september weer hervat worden.

Naast activiteiten gericht op oudere Rotterdammers heeft de gemeente ook oog voor de 
digitale weerbaarheid van andere doelgroepen, zoals kinderen, Gong) volwassenen en 
ondernemers. Voor hen zijn onder andere de volgende publiekscampagnes en 
activiteiten georganiseerd:

In juli en oktober 2019 zijn cyber security events voor ondernemers 
georganiseerd, waarbij zij meegenomen zijn in het cyberlandschap, de gevaren 
hiervan en hoe zij zich weerbaar kunnen maken.
Pilot op scholen in Hoogvliet om digitale geletterdheid en weerbaarheid te 
verhogen onder scholieren. Omdat de scholen door de coronacrisis moesten 
sluiten wordt deze pilot na de zomervakantie (opnieuw) opgepakt. 
Communicatiecampagne #EchtNep, gericht op laagopgeleide jongeren met 
phishing als thema.

- Algemene voorlichting over het thema cyber, bijvoorbeeld via de Cyber Escape 
Room op Rotterdam Centraal Station (september 2019), informatie via 
schermen en informatiebladen bij de gemeentelijke publiekslocaties, via 14010 
en informatie op de website van de gemeente.

- Tijdens de coronacrisis heeft de gemeente twee online mediacampagnes 
gelanceerd; ‘online veiligheid in coronatijď ter vergroting van de digitale 
weerbaarheid van (thuiswerkende en/of meer online zijnde) Rotterdammers.

Door de coronacrisis konden verschillende geplande activiteiten op gebied van 
cyberweerbaarheid niet doorgaan. Deze worden na de zomervakantie in originele of 
aangepaste vorm waar mogelijk ingehaald. Ook wordt er gewerkt aan nieuwe 
publiekscampagnes, zoals een vervolg op de #EchtNep campagne voor een andere 
doelgroep.

Vraag 5:
Is het college bereidt om een campagne op te zetten gericht op de oudere 
Rotterdammer voor deze digitale vorm van fraude?
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Antwoord:
De WhatsApp-fraude waaraan gerefereerd wordt staat ook wel bekend als 'vriend-in- 
noodfraude’ of ‘hulpvraagfraude’. Op 30 juni jl. heeft het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid in samenwerking met het ministerie van Justitie en

Veiligheid een voorlichtingscampagne gelanceerd om jongeren en hun (groot)ouders te 
waarschuwen voor hulpvraagfraude1. Het college steunt het belang van deze 
publiekscampagne. Daarnaast zal in de hierboven genoemde workshop (11 september), 
het webinar (18 september), via een artikel in de stadskrant en via flyers voor oudere
Rotterdammers specifiek aandacht worden besteed aan deze vorm van fraude.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris, De burgern

V.J.M. Roi A. Aboutaleb

1 https://hetccv.nl/nieuws/lancerinq-campaqne-hulpvraaafraude-op-social-media-dav/
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