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Spaarrekeningen
leeggeplukt door
internetoplichters
SANDER SONNEMANS
ROTTERDAM | Justitie in Rotterdam
doet onderzoek naar een groep criminelen die met internetfraude
spaarrekeningen plundert. De verdachten kwamen zelfs thuis bij de
slachtoffers om toe te kunnen slaan.
Vier verdachten, onder wie twee
Rotterdammers van 25 en 26 jaar,
zitten inmiddels vast. Van hen is volgens het Openbaar Ministerie (OM)
vast komen te staan dat ze de fraude
met internetbankieren tot in de ﬁnesses hebben voorbereid. Met
name goedgelovige ouderen werden
in de val gelokt en ﬁnancieel uitgekleed. Bij de zes gevallen van oplichting die tot nu toe aan het licht zijn
gekomen, zijn enkele tienduizenden
euro’s buitgemaakt.

Toneelstukjes
Om spaarrekeningen te kunnen
plunderen, moesten de criminelen
de simkaarten van de mobiele telefoons van de slachtoffers bemachtigen. Daarbij werden neppostebezorgers en nepbankmedewerkers ingezet en ze voerden toneelstukjes op
waar de gedupeerden met open
ogen intrapten.
Hoe gingen de frauders te werk?

De slachtoffers werden per e-mail
benaderd door zogenaamd hun
bank met de boodschap dat voor de
overgang naar een nieuw en veiliger
betaalsysteem de simkaart van hun
mobiele telefoons moest worden
omgeruild.

Betaalpas
Daarna werd de mensen gevraagd
via een bijgevoegde link de gegevens
van hun betaalpas, bijbehorende
pincode en inloggegevens te vermelden. Met de ‘oude’ simkaart in handen konden de oplichters eenvoudig
met hun eigen mobieltjes internetbankieren en de bankrekeningen
leeghalen. Ook kwam het voor dat
iemand die zich voordeed als bankmedewerkster telefonisch doorgaf
dat de pinpas moest worden omgeruild voor een nieuw exemplaar.
Eén van de oplichters kwam dan in
de gedaante van postbezorger aan
de deur om de bankpas persoonlijk
op te halen.
De verdachten hebben volgens
het OM niet alleen in Rotterdam
toegeslagen. Ook in Capelle aan den
IJssel, Heinenoord, Voorschoten,
Sittard en Geleen zouden slachtoffers zijn gemaakt.

‘Blijvenstijdentegen
Blankenbergtunnel’
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laten schepen hun kunstjes zien.

Z Alvast een beetje oefenen voor later, denkt deze jonge bezoeker.
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MICHAEL RAMAKER
VLAARDINGEN | De sfeer is bedrukt
op de zolder van Wijnboerderij
Vlaardingen in de Zuidbuurt. Ruim
zestig mensen hebben zich verzameld voor Indian Summer, een
nieuwe manifestatie tegen de komst
van de Blankenbergtunnel. Maar
hoewel alle aanwezigen tegen de
tunnel zijn, wordt er meer gepraat
over hoe de verbinding tussen Rozenburg en Vlaardingen het best in
het landschap ingepast kan worden.
,,We zullen er tot het laatste moment tegen blijven strijden,’’ stelt
Kees Borsboom, fractievoorzitter
van GroenLinks Vlaardingen. ,,Ons
standpunt zal altijd blijven dat de
Blankenburgtunnel er niet moet
komen. Maar ik blijf een democraat:
als eenmaal deﬁnitief vaststaat dat
de tunnel er komt, moeten we er
voor zorgen dat het landschap zo
min mogelijk aangetast wordt.’’
GroenLinks-Kamerlid Liesbeth
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Liesbeth van Tongeren: ‘Onnodige
verbinding.’ FOTO ROEL DIJKSTRA

van Tongeren is ook gekomen. Zij
ziet liever helemaal geen tunnel:
,,Het is een onnodige verbinding die
het gebied alleen maar verder vervuilt. Maar als de kogel door de kerk
is, dan moeten we naar de best mogelijke inpassing kijken. En daarbij
zijn de lokale fracties in Vlaardingen van cruciaal belang. Zij kunnen
daar de meeste invloed op uitoefenen.’’

Wake en minuut stilte voor
slachtoffers Fort Europa
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ROTTERDAM | Op het Grotekerkplein in hartje Rotterdam is gisteravond stilgestaan bij de slachtoffers
van Fort Europa. Enkele tientallen
aanwezigen hielden een wake voor
de duizenden vluchtelingen die
moeten vluchten voor oorlog en armoede. Ook was er een minuut
stilte.
De organisatie van de bijeenkomst bij de Laurenskerk was in
handen van Welkom Onthaal, een
netwerk van kerkelijke organisaties.
Verder waren leden van de Rotter-

damse SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Nida aanwezig. Zij
riepen op tot meer begrip voor het
lot van vluchtelingen. Dit jaar zijn al
meer dan 2500 mensen omgekomen
aan de grenzen van Europa, de afgelopen week al meer dan 400.
Vluchtelingen zijn mensen in
nood die recht hebben op onze
steun en bescherming, stelt Welkom
Onthaal. ,,Zij zijn de kleine Aylan en
zijn broertje Galip, twee kleine jongetjes die nooit groot zullen worden.’’

