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I.  INLEIDING

1. Zowel in België als in Nederland is fraude in het betalingsverkeer 
de voorbije jaren – en in het bijzonder tijdens het coronajaar 2020 – sterk 
toegenomen. Dit blijkt zowel uit cijfers medegedeeld door de Belgische 
Vereniging van Banken(1) en de Nederlandse Betaalvereniging(2), de recente 
jaarverslagen van Ombudsfin (België)(3) als berichten in de mainstream 
media(4). De toename van het aantal fraudegevallen is vooral het gevolg 
van het gebruik van nieuwe fraudetechnieken. De voorbije decennia waren 
niet-toegestane betalingstransacties hoofdzakelijk het gevolg van diefstal 
van betaal- of kredietkaarten of vonden zij plaats met gekopieerde, bespiede 
of ontvreemde kredietkaartgegevens(5). De laatste jaren stelt men evenwel 

(1)  https://www.febelfin.be/nl/press-room/phishing-2020-de-cijfers.
(2)  https://www.betaalvereniging.nl/actueel/nieuws/schade-fraude-2020/.
(3)  Ombudsfin, Jaarverslagen van 2019 en 2020, consulteerbaar via https://www.ombfin.be/
nl/ondernemingen/publicaties/jaarverslagen/. 
(4)  Het Radio 2 consumentenprogramma “De Inspecteur” maakte in april 2021 een 
phishing special, omwille van de vele vragen en klachten die luisteraars hadden 
(https://radio2.be/de-inspecteur/laat-je-niet-phishen-vanaf-maandag-26-april-de-in-
specteur-phishingspecial-op-radio-2). In Nederland werd op nationale televisie een 
uitgebreide reportage uitgezonden (https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/
tientallen-miljoenen-euros-schade-door-bankfraude-wanneer-krijg-je-compensatie/). 
(5)  Zie voor voorbeelden in de Belgische rechtspraak: Brussel 4 oktober 2005, BFR 2006, 148, 
noot R. Steennot; Brussel 27 mei 2002, NJW 2003, 311 = TBH 2004, 158, noot J.P. Buyle 
en M. Delierneux; Brussel 18 juni 2007, NJW 2008, 935.

* Hoogleraar UGent. Deze bijdrage werd ingeleverd op 23 augustus 2021.
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vast dat betalingsfraude meer en meer geschiedt doordat criminelen via social 
engineering technieken slachtoffers overtuigen hetzij om rechtstreeks beta-
lingsopdrachten te initiëren, hetzij om persoonlijke beveiligingsgegevens 
te communiceren of in te voeren (die dan op hun beurt fraudeurs moeten 
toelaten betalingstransacties te verrichten). Cijfers van de Nederlandse 
Betaalvereniging tonen bijvoorbeeld aan dat het verlies ingevolge phishing(6) 
en telefonische spoofing(7) intussen een veelvoud bedraagt van het totale 
verlies van fraude met gestolen betaalkaarten en frauduleuze kredietkaart-
transacties. Meer concreet bedroeg in 2020 de totale schade van phishing 
en telefonische spoofing in Nederland 39,5 miljoen euro. In België was dat 
34 miljoen euro. Naast phishing blijken vooral whaling(8), factuurfraude(9) 
en CEO-fraude(10) in de lift te zitten. 

Kenmerkend voor deze nieuwe vormen van fraude is dat betalingsdienstge-
bruikers die niet opmerken dat zij worden opgelicht grote financiële schade 

(6)  Bij phishing – intussen een welbekende vorm van cybercriminaliteit – tracht een frau-
deur inloggegevens van het slachtoffer te achterhalen. Dit gebeurt veelal door het slachtoffer 
een e-mail of SMS (smshing) te zenden met de vraag om op een hyperlink (met gebruik van 
URL-spoofing) te klikken (vb. om een nieuw betaalkaart aan te vragen, om een betaalkaart 
of rekening te deblokkeren, om een coronapremie te verkrijgen, …). Het klikken op deze link 
leidt meestal naar een valse website die veelal sterk lijkt op deze van een vertrouwde instel-
ling (vb. bank of overheidsdienst). Op de betrokken website wordt het slachtoffer gevraagd 
persoonlijke beveiligingsgegevens in te vullen, die de fraudeur dan moeten toelaten beta-
lingstransacties te initiëren. Phishing kan ook geschieden via de telefoon (vishing).
(7)  In geval van telefonsiche spoofing of bankhelpdeskoplichting wordt het telefoonnum-
mer van de bank nagebootst en lijken fraudeurs dus de klant daadwerkelijk op te bellen / 
te smsen vanop het nummer van de bank (zie: https://www.veiligbankieren.nl/fraude/tele-
fonische-spoofing/). De klant die het nummer erkent of opzoekt, zal op die manier gesterkt 
worden in de idee een medewerker van de bank aan de lijn te hebben. 
(8)  Whaling vindt veelal plaats via instant messaging-kanalen zoals Whatsapp en Facebook 
Messenger. Ofwel wordt het profiel van een familielid of een vriend van het slachtoffer 
gehackt, ofwel wordt een vals profiel gecreëerd (vb. met foto’s en gegevens uit een openbaar 
profiel van het familielid of de betrokken vriend om het vertrouwen van het slachtoffer te 
winnen). Vervolgens doet de fraudeur zich voor als dat familielid of die vriend en gebruikt hij/
zij een smoes om het slachtoffer snel geld te laten overmaken (vb. om dringend een onbetaalde 
factuur te betalen voor hem/haar omdat hij/zij zelf geen toegang heeft tot mobiel bankieren of 
nog om snel een nieuwe gsm te kunnen kopen) op de rekening van de fraudeur (of diens gelde-
zel) https://news.economie.fgov.be/197457-whaling-in-opmars-hoe-werkt-deze-oplichting. 
(9)  Factuurfraude is fraude waarbij fraudeurs een factuur vervalsen, veelal door op een (fysiek 
of elektronisch) onderschepte factuur het nummer van de begunstigde te wijzigen (https://
economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/bescherming-van-ondernemingen/bedrijfsop-
lichting/hoe-factuurfraude-vermijden). Het slachtoffer denkt zijn daadwerkelijke schuldeiser 
te betalen, maar maakt in werkelijkheid geld over aan een fraudeur. De fraude wordt meestal 
pas ontdekt wanneer de schuldenaar een aanmaning om te betalen ontvangt. “Qui paie mal, 
paie deux fois”. De schuldenaar zal dus het verschuldigde bedrag opnieuw, ditmaal op de 
juiste rekening, moeten overmaken (girale betaling vindt slechts plaats bij de creditering van 
de rekening van de begunstigde: Cass. 30 januari 2001, BFR 2001, 185, noot R. Steennot; 
M. Dreesen, “De overschrijving en het tijdstip van betaling: een controversieel duo”, noot 
onder Antwerpen 14 september 2006, TBH 2007, 364).
(10)  Bij CEO-fraude geeft de fraudeur zich uit voor de CEO (of een andere interne of externe 
vertrouwenspersoon) van een bedrijf en geeft aan een medewerker van dat bedrijf de opdracht 
om een som over te schrijven op een welbepaalde rekening, die achteraf van een fraudeur of diens 
handlanger blijk te zijn: https://www.febelfin.be/nl/artikel/meer-ceo-fraude-tijden-van-corona. 
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kunnen lijden. Dit is niet enkel het geval bij CEO-fraude(11) en factuur-
fraude(12). Ook bij phishing kan de financiële schade erg hoog oplopen, 
in het bijzonder wanneer de ontfutselde gegevens niet worden gebruikt 
om een enkele frauduleuze betaling te verrichten, doch om een betalings-
applicatie te installeren op de smartphone van de fraudeur. Immers, eens 
geïnstalleerd laat een dergelijke applicatie toe om met een door de fraudeur 
zelf gekozen geheime code limieten te wijzigen en gelden van de rekenin-
gen van het slachtoffer (en in voorkomend geval gelden van de rekeningen 
van andere betalingsdienstgebruikers waarop het slachtoffer een volmacht 
heeft) af te halen en/of over te maken op de rekening van de fraudeur of 
diens geldezel(s)(13).

2. Wanneer de fraude niet wordt gedetecteerd (noch door het slachtoffer, 
noch door de fraudedetectiesystemen van de betalingsdienstaanbieder) en de 
frauduleuze transactie(s) worden uitgevoerd, is het mede gelet op de snelheid 
van het hedendaagse betalingsverkeer, zeker niet altijd mogelijk om de gelden 
bij de fraudeur te recupereren. Ook de privacyreglementering werkt daarbij 
tegen omdat ze betalingsdienstaanbieders verbiedt om de identiteit achter een 
rekening kenbaar te maken aan slachtoffers en andere betalingsdienstaanbie-
ders. De hamvraag is dan wie het risico draagt: de betalingsdienstaanbieder 
of de betalingsdienstgebruiker? De reeds vermelde bedragen onderstrepen het 
belang van het antwoord op deze vraag. Voor individuele betalingsdienstge-
bruikers kan het gaan om duizenden euro (soms een substantieel deel van het 
door een particulier opgebouwde vermogen), voor betalingsdienstaanbieders 
gaat het in totaliteit over miljoenen euro … 

Het juridisch kader dat een antwoord moet bieden op de vraag wie aanspra-
kelijk is, vindt men in de nationale wetgeving die strekt tot omzetting van 

(11)  Zo werd Crelan het slachtoffer van CEO-fraude voor een bedrag van maar liefst 70 miljoen 
euro.
(12)  Factuurfraude waarbij facturen worden onderschept en de gegevens van de begunstigde 
worden gewijzigd betreft vaak facturen voor grote bedragen, zoals facturen om aanne-
mers te betalen. Uit het jaarverslag van de FOD Economie blijkt dat in 2019 de totaal bij de 
Economische Inspectie gemelde financiële schade ingevolge factuurfraude 3.684.808 euro 
bedroeg. Een slachtoffer verloor in 2019 gemiddeld 11.925 euro (https://economie.fgov.be/
nl/file/230254/download?token=NWfzwtDx). 
(13)  Een geldezel (of money mule) is een persoon die in de regel tegen vergoeding zijn reke-
ning(en) laat gebruiken om er gelden afkomstig uit criminele activiteit (vb. phishing) op te 
storten. In bepaalde gevallen laten geldezels ook hun betaalkaarten gebruiken door de frau-
deurs, die op die manier anoniem gelden van de betrokken rekening(en) kunnen afhalen. In 
andere gevallen worden de gelden doorgestort naar andere rekeningen. Geldezels zijn straf-
baar wegens deelname aan criminele activiteiten. 
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PSD2 (Tweede Richtlijn Betalingsdiensten uit 2015(14))(15). Die maakt 
duidelijk dat de ene fraude ook vanuit juridisch oogpunt de andere niet is (en 
het ene slachtoffer ook niet het andere(16)).

II.  FRAUDE MAAR GEEN NIET-TOEGESTANE 
BETALINGSTRANSACTIE

3. PSD2 bevat een bijzondere aansprakelijkheidsregeling die beta-
lingsdienstgebruikers, die het slachtoffer zijn geworden van fraude, moet 
beschermen (art. 73-74 PSD2). Deze regeling vindt echter slechts toepassing 
wanneer er sprake is van niet-toegestane betalingstransacties. Niet-toegestane 
betalingstransacties zijn transacties waarmee de betaler niet heeft ingestemd 
(art. 64 PSD2). Onmiddellijk wordt duidelijk dat niet elke betalingsfraude leidt 
tot een niet-toegestane betalingstransactie in de zin van artikel 64 PSD2. Bij 
factuurfraude, CEO-fraude, alsook bij whaling heeft het slachtoffer immers 
zelf de opdracht gegeven om een bedrag op een welbepaalde rekening (name-
lijk van de fraudeur of diens geldezel) over te maken(17). Hij heeft aldus 
zijn instemming verleend, of nog de transactie toegestaan. De aansprakelijk-
heidsregelen die betalingsdienstgebruikers beschermen bij niet-toegestane 
betalingstransacties (art. 73-74 PSD2) kunnen bij deze fraudetechnieken dus 
geen bescherming bieden.

4. Men zou het natuurlijk over een andere boeg kunnen gooien en argu-
menteren dat de bank de fraude had kunnen en moeten detecteren door de 
naam van de begunstigde en diens rekeningnummer te vergelijken. Een derge-
lijke vergelijking zou immers duidelijk maken dat er ofwel een vergissing 

(14)  Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 novem-
ber 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de 
Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en 
houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG, http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj= 
Pb. L 23 december 2015, afl. 337/35.
(15)  In België werden de privaatrechtelijke bepalingen uit PSD2 omgezet in Titel 
3 (‘Betalingsdiensten’) van Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht. In Nederland 
werden de civielrechtelijke bepalingen opgenomen in titel 7B (‘Betalingstransacties’) van 
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
(16)  Wat dat laatste betreft: hoewel de bepalingen van PSD2 in beginsel ook gelden indien de 
betalingsdienstgebruiker optreedt in het kader van een beroepsactiviteit, zijn de beschermende 
regelen uit PSD2 die in deze redactie privaat worden vermeld enkel dwingend in de verhou-
ding tot consumenten (art. 61 PSD2). Zij kunnen met andere woorden in overeenkomsten 
met professionele betalingsdienstgebruikers contractueel worden wegbedongen. Aangezien 
in België de regelen inzake onrechtmatige bedingen in B2B-verhoudingen niet van toepas-
sing zijn op financiële diensten (en dus ook niet op betalingsdiensten) (art. VI.91/1 WER) 
speelt ter zake de wilsautonomie. In Nederland kan de algemene toetsingsnorm daarentegen 
wel toepassing vinden. In wat volgt focussen we ons op consumenten.
(17)  Dit is ook het geval bij telefonische spoofing in Nederland, waar door de beweerde bank-
medewerker (fraudeur) wordt gevraagd aan het slachtoffer om zelf geld over te maken naar 
een digitale kluis (maar in werkelijkheid het geld wordt overgemaakt naar de rekening van 
de fraudeur).
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is gebeurd door de opdrachtgever bij het invoeren van de betalingsopdracht, 
ofwel dat er sprake is van fraude. Alleen is onder het huidige recht een derge-
lijke redenering niet mogelijk. PSD2 bepaalt immers uitdrukkelijk dat een 
betalingsopdracht die is uitgevoerd in overeenstemming met de unieke iden-
tificator (vb. IBAN) wordt geacht correct te zijn uitgevoerd (art. 88 PSD2). 
De wet bepaalt met andere woorden expliciet dat betalingsdienstaanbieders 
de overeenstemming tussen identiteit en rekeningnummer niet hoeven te 
verifiëren. 

Voor de omzetting van de eerste Europese Richtlijn Betalingsdiensten (tot 
2009) was de situatie in België enigszins anders. Geoordeeld werd dat bij 
overschrijvingen boven de 10.000 euro de bank (van de begunstigde) diende 
te controleren of de naam en het rekeningnummer van de begunstigde met 
elkaar overeenstemden(18). Deze verplichting was echter niet gebaseerd 
op een wettelijke bepaling, doch op een interbancaire afspraak binnen het 
UCV(19) (die een dergelijke controle vereiste voor overschrijvingen van 
meer dan 10.000 euro). Hoewel cliënten zich niet rechtstreeks op deze 
interbancaire afspraken konden beroepen, werd via de algemene zorgvul-
digheidsnorm een beschermende werking toegekend aan de interbancaire 
afspraken. Geargumenteerd werd dat een cliënt van een normaal zorgvuldig 
bankier mocht verwachten dat deze de op het interbancaire niveau gemaakte 
afspraken naleeft(20). Belangrijk is wel te benadrukken dat de doelstelling 
van deze voorgeschreven controle er niet zozeer in bestond om fraude te 
vermijden, doch eerder er op gericht was om vergissingen van de opdracht-
gever bij het (toen ook nog vaak manueel) invullen van het rekeningnummer 
te detecteren. Deze vaststelling is niet zonder belang. Opdat een verplichting 
om de overeenstemming van naam en rekeningnummer daadwerkelijk nuttig 
zou kunnen zijn om factuurfraude en whaling te detecteren, is een aanzien-
lijke verlaging van het bedrag van 10.000 euro noodzakelijk. 

PSD2 verzet er zich niet tegen dat betalingsdienstaanbieders opnieuw op 
vrijwillige basis afspraken zouden maken omtrent de controle van naam en 
rekeningnummer. Aldus zou men, althans vanuit theoretisch oogpunt, op 
interbancair niveau kunnen afspreken om opnieuw tot een dergelijke controle 
over te gaan. Een nationale wettelijke verplichting, die een dergelijke controle 
oplegt, kan daarentegen niet, gelet op het maximale harmonisatie-karakter 

(18)  Antwerpen 3 oktober 2002, RW 2003-2004, 1307.
(19)  Het Uitwisselingscentrum en Verrekening is het Belgische geautomatiseerde interban-
cair betaalsysteem voor detailbetalingen (https://www.cecebelgium.be). Intussen besteedt het 
UCV de operationele en technische verwerking van de informatiestromen en de betalingen 
uit aan STET (https://www.stet.eu). 
(20)  A. Bruyneel, “Le virement”, in La banque dans la vie quotidienne (Brussel: Éditions 
du jeune barreau 1986), 375-375; D. Devos, “Les effets externes des conventions en mati-
ère financière”, in Le contrat et les tiers. Les effets externes et la tièrce complicité (Brussel: 
Bruylant 1995), 218-220; E. Wymeersch, “Règles professionnelles et règles standardisées dans 
les opérations financières”, in Le droit des normes professionnelles et techniques (Brussel: 
Bruylant 1985), 97.
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van de Europese Richtlijn (art. 107 PSD2). Wat een dwingende regel betreft 
die een controle voorschrijft boven een bepaald bedrag, ligt de bal dus in het 
kamp van de Europese wetgever. 

5. In Nederland werd alvast (in afwachting van een eventuele aanpas-
sing van de Europese regel(21)) geopteerd voor een zachter alternatief. De 
Nederlandse banken bieden er (voorlopig enkel voor Nederlandse IBAN-
nummers) de IBAN-naam check aan, een tool die werd ontwikkeld door 
Rabobank(22). Via deze tool krijgt de opdrachtgever bij internet- en mobiel 
bankieren een waarschuwing wanneer de naam sterk afwijkt van deze die 
bekend is voor het betrokken rekeningnummer. Meer concreet wordt hij/zij 
erover geïnformeerd dat er mogelijks sprake is van een vergissing of van 
fraude. De gewaarschuwde opdrachtgever kan alsdan contact opnemen met 
de begunstigde en kan geïnformeerd (en op eigen verantwoordelijkheid) 
beslissen om de betalingsopdracht al dan niet door te voeren. 

Het Nederlandse systeem biedt onmiskenbare voordelen op het vlak van 
fraudepreventie voor transacties die niet als niet-toegestane betalingstrans-
acties onder PSD2 kwalificeren. Ik pleit er sterk voor om ook in België werk 
te maken van dit of een vergelijkbaar systeem, zolang er geen Europese 
verplichting komt om na te gaan of de naam en het rekeningnummer naar 
dezelfde persoon verwijzen. Meer nog, men zou zelfs kunnen argumenteren 
dat (minstens op termijn) van een normaal zorgvuldig bankier mag verwacht 
worden dat dergelijke tools worden aangeboden. Dit behoort tot de essentie 
van het aanbieden van betalingsdiensten in onze moderne informatiemaat-
schappij die steeds meer met online fraude wordt geconfronteerd. Men mag 
waakzaamheid verwachten van consumenten, maar indien het met de stand 
van de techniek mogelijk is om consumenten daarbij te helpen, dan is dit 
een taak van betalingsdienstaanbieders. Deze redenering strookt ook met 
de gedachte dat het risico gedragen moet worden door de partij die het best 
geplaatst is om te vermijden dat het risico zich voordoet. Indien door middel 
van een eenvoudige controle van naam en rekeningnummer fraude gedetec-
teerd kan worden, dan is degene die dit systeem kan aanbieden (in casu de 
betalingsdienstaanbieder), de entiteit die op de meest eenvoudige wijze kan 
vermijden dat het risico zich realiseert. 

(21)  Ik heb daar samen met R. Guimaraes voor gepleit in “Allocation of liability in case of 
payment fraud: who bears the risk of innovation? A comparison of Belgian and Portuguese 
law in the context of PSD2”, zal gepubliceerd worden in ERPL 2022.
(22)  Zie https://www.betaalvereniging.nl/betaalproducten-en-diensten/iban/iban-naam-check/. 
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III.  PHISHING EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR NIET-
TOEGESTANE BETALINGSTRANSACTIES

6. Wanneer iemand het slachtoffer is geworden van phishing en persoon-
lijke beveiligingsgegevens (vb. kaartnummer, vervaldatum en response code) 
rechtstreeks (vb. via de telefoon) of onrechtstreeks (door deze in te voeren 
op een website waarnaar hij via een hyperlink in een e-mail of SMS werd 
geleid) heeft gecommuniceerd aan de fraudeur gaat het wel om een niet-toe-
gestane betalingstransactie. De betalingsdienstgebruiker heeft alsdan niet 
zijn instemming gegeven met de uitvoering van de betalingsopdracht. Hij 
heeft immers niet de opdracht verleend om een welbepaald bedrag op een 
welbepaalde rekening (hetgeen de essentie is van een betaalopdracht) over 
te maken. Enkel werden hem/haar telefonisch of online gegevens ontfutseld 
die toelaten om een niet-toegestane betalingstransactie te initiëren of, worst 
case scenario, een betaalapplicatie te installeren. 

Bepaalde betalingsdienstaanbieders blijken nochtans in de praktijk te argu-
menteren dat in het geval een betalingstransactie geauthenticeerd is volgens 
de overeengekomen procedure, dit op zich het bewijs levert van de identi-
teit van de betaler en zijn instemming met de transactie(23). Dat is manifest 
onjuist. Het gebruik van een betaalinstrument levert – zo bepaalt artikel 
72.2 PSD2 het uitdrukkelijk – op zichzelf niet noodzakelijkerwijze afdoende 
bewijs dat de transactie is toegestaan. Dit is ook logisch: het is niet omdat 
de toegangsmiddelen van de betalingsdienstgebruiker werden gebruikt dat 
ook hij/zij het is die daadwerkelijk zijn/haar toestemming tot de transactie 
heeft gegeven. Met andere woorden, het bewijs van de authenticatie van 
de transactie, i.e. van het feit dat het betaalinstrument overeenkomstig de 
overeengekomen procedure is gebruikt, mag niet verhinderen dat de beta-
lingsdienstgebruiker aannemelijk maakt dat hij zelf de transactie niet heeft 
geïnitieerd. Zo oordeelde recent ook de Nederlandse Hoge Raad(24) en dit 
is ook de mening van Ombudsfin(25).

De vaststelling dat het gaat om een niet-toegestane betalingstransactie heeft 
daarnaast ook tot gevolg dat de voorlopige terugbetalingsverplichting in 
werking treedt. Deze voorlopige terugbetalingsverplichting ligt vervat in 
artikel 73.1 PSD2 en bestaat erin dat in het geval van een niet-toegestane 
betalingstransactie de rekening van het slachtoffer in afwachting van een defi-
nitieve verdeling van de aansprakelijkheid onmiddellijk gecrediteerd moet 

(23)  Zie hierover B. De Waele, “Betwiste online betalingstransacties: analyse van Ombudsfin”, 
BFR 2020 (bonus), 37-38.
(24)  HR 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:749 (weliswaar niet in een phishing-zaak).
(25)  B. De Waele, BFR 2020 (bonus), 37.
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worden met het bedrag van de niet-toegestane betalingstransacties(26). Uit 
de praktijk blijkt dat deze verplichting niet altijd wordt gerespecteerd door 
(bepaalde) betalingsdienstaanbieders(27). Het is aan de toezichthouder – de 
FOD Economie – om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat deze voor-
lopige terugbetalingsverplichting daadwerkelijk wordt toegepast. Het belang 
van (de correcte uitvoering van) deze voorlopige terugbetalingsverplichting is 
immers groot. Zij zorgt ervoor dat de betalingsdienstgebruiker die beweert niet 
of slechts in beperkte mate aansprakelijk te zijn geen actie moet ondernemen 
tegen de betalingsdienstaanbieder, doch omgekeerd dat de betalingsdienstaan-
bieder die beweert dat de betalingsdienstgebruiker aansprakelijk is het bedrag 
van de niet-toegestane betalingstransacties moet terugvorderen.

7. Artikel 74 PSD2 bevat dan de eigenlijke aansprakelijkheidsverdeling 
voor niet-toegestane betalingstransacties. Wat transacties betreft die hebben 
plaatsgevonden voor de kennisgeving van verlies, diefstal of onrechtmatig 
gebruik van een betaalinstrument, beperkt artikel 74 PSD2 de aansprakelijk-
heid van het slachtoffer tot 50 euro(28). Op deze regel bestaan een aantal 
uitzonderingen. Zo kan het slachtoffer helemaal niet (zelfs niet voor 50 euro) 
aansprakelijk gesteld worden indien niet-toegestane betalingstransacties 
hebben plaatsgevonden zonder sterke cliëntenauthenticatie(29) en evenmin 
indien het verlies, de diefstal of het onrechtmatig gebruik van het betaalin-
strument niet kon worden vastgesteld door de betaler voordat een betaling 
plaatsvond. Maar er is ook een uitzondering in tegenovergestelde zin. Heeft de 
betaler de hem door de wet opgelegde verplichtingen, onder meer de verplich-
ting om zorgvuldig met zijn betalingsgegevens om te springen, opzettelijk of 
met grove nalatigheid miskend, dan draagt hij alle verliezen die door deze 
grove nalatigheid mogelijk zijn geworden. 

8. Wat betekent dit nu in geval van phishing ? De memorie van toelichting 
bij het wetsontwerp strekkende tot omzetting van PSD2 vermeldt als voor-
beelden van de situatie waarin door de betaler het verlies, de diefstal of het 
onrechtmatig gebruik van het betaalinstrument niet kon worden vastgesteld 
voordat een betaling plaatsvond (en waarin de betaler derhalve geen enkel 
risico draagt): skimming en hacking, alsook phishing van de persoonlijke 

(26)  Een uitzondering is slechts voorzien voor het geval waarin er redelijke gronden zijn om 
fraude vanwege de betalingsdienstgebruiker zelf te vermoeden en deze gronden schriftelijk 
zijn meegedeeld aan de FOD Economie.
(27)  B. De Waele, BFR 2020 (bonus), 38.
(28)  De betalingsdienstgebruiker is, behalve bij bewezen fraude, niet aansprakelijk voor 
transacties die na kennisgeving van verlies, diefstal of rechtmatig gebruik hebben plaatsge-
vonden (art. 74.3 PSD2).
(29)  Bijvoorbeeld, indien een niet-toegestane betalingstransactie plaatsvindt uitsluitend op 
grond van een kredietkaartnummer, vervaldatum van de kaart en de verificatiecode op de 
keerzijde van de kaart. Zie voor de definitie van sterke cliëntenauthenticatie: art. I.9, 33/16° 
WER, alsook P. Berger, I. Van Besien en S. Liebaert, “De impact van de nieuwe richtlijn 
betalingsdiensten (PSDII) op de Europese betaalmarkt”, TBH 2017, 133. 
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betalingsgegevens(30). Moet men daaruit afleiden dat een slachtoffer van 
phishing van persoonlijke betalingsgegevens nooit aansprakelijk kan zijn voor 
de financiële gevolgen ervan (tenzij hij zelf frauduleus heeft gehandeld)(31)? 
Ik denk het niet. Bekijkt men de tekst van de wet (en van de Richtlijn), dan 
is het duidelijk dat de (Europese) wetgever een objectieve benadering heeft 
willen hanteren(32). De tekst bepaalt niet dat de betaler geen enkel risico 
draagt indien het onrechtmatig gebruik van het betaalinstrument niet door 
de betaler werd vastgesteld voordat een betaling plaatsvond, wel dat de beta-
ler geen enkel risico draagt indien het onrechtmatig gebruik ervan niet kon 
worden vastgesteld voordat een betaling plaatsvond. Mijn inziens betekent 
dit dat men moet nagaan of, rekening houdend met alle omstandigheden van 
het geval, een gemiddeld betaler de phishing had moeten detecteren (vb. 
omdat hem door een beweerde Microsoft-medewerker in gebrekkig Engels 
wordt gevraagd om inloggegevens aan de telefoon mee te delen). Is dat niet 
het geval, dan draagt de betaler geen enkel risico. Zo bijvoorbeeld was de 
ondernemingsrechtbank te Leuven van oordeel dat het slachtoffer de fraude 
niet had kunnen detecteren vooraleer de niet-toegestane betalingstransacties 
plaatsvonden omdat het slachtoffer na het klikken op een link die hem was 
verzonden via SMS, terecht was gekomen op een perfect nagemaakte website 
van de FOD Financiën en nadien op een perfect nagemaakte website van KBC. 
Vervolgens had hij met het oog op de uitvoering van een betalingstransac-
tie van 89 euro de met zijn kaartlezer gegenereerde response code ingetikt 
op zijn GSM. Volgens de rechtbank kon het slachtoffer niet weten dat deze 
code gebruikt zou kunnen worden om een betaalapplicatie te installeren en 
vervolgens verschillende niet-toegestane betalingstransacties voor grotere 
bedragen uit te voeren(33).

9. Had het slachtoffer de fraude moeten detecteren, dan is hij/zij aanspra-
kelijk ten belope van 50 euro. Indien het slachtoffer zijn/haar verplichting om 
zorgvuldig om te springen met de betaalgegevens met grove nalatigheid heeft 
miskend, is die aansprakelijkheid zelfs onbeperkt. Rekening houdend met 
het feit dat de schade bij phishing in bepaalde gevallen duizenden euro kan 
bedragen, is dat voor de consument een zware financiële dobber. De vraag 
wanneer sprake is van grove nalatigheid, alsook wie deze moet bewijzen, is 
dan ook van cruciaal belang. 

10. Het lijdt geen twijfel dat de bewijslast met betrekking tot de aanwe-
zigheid van een grove nalatigheid bij de betalingsdienstaanbieder ligt. Artikel 
72 PSD2 bepaalt ter zake dat het loutere feit dat het betaalinstrument kon 
worden gebruikt niet volstaat om grove nalatigheid te bewijzen en dat de 

(30)  Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, Doc. 54, 3131/001, 46.
(31)  Zie ook P. Berger, I. Van Besien en S. Liebaert, TBH 2017, 133.
(32)  Vgl. G. Laguesse, “Phishing et responsabilités: l’appréciation in abstracto de la négli-
gence grave” (noot onder Antwerpen 5 november 2020), BFR 2021, 13.
(33)  Orb. Leuven 23 maart 2021, onuitg.
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betalingsdienstaanbieder die beweert dat het slachtoffer grof nalatig is geweest 
ondersteunend bewijs moet kunnen voorleggen. In België voegt artikel 
VII.44 §4 WER daar nog eens uitdrukkelijk aan toe dat de bewijslast inzake 
grove nalatigheid bij de betalingsdienstaanbieder ligt. Het moge duidelijk 
zijn: het loutere feit dat de persoonlijke beveiligingsgegevens die nodig zijn 
om een betalingstransactie te initiëren of een betaalapplicatie te installeren 
in handen van de fraudeur zijn gekomen, volstaat niet om grove nalatigheid 
te bewijzen en derhalve tot een onbeperkte aansprakelijkheid van de betaler 
te besluiten. 

Rest de vraag wanneer er precies sprake is van een grove nalatigheid. 
Noch PSD2, noch de Belgische of Nederlandse wet bevatten een definitie. 
Overweging nr. 72 bij PSD2 benadrukt weliswaar dat een grove nalatigheid 
meer veronderstelt dan een loutere nalatigheid of loutere schending van de 
zorgplicht – hetgeen aansluit bij Belgische rechtspraak waarin werd geoor-
deeld dat een loutere onvoorzichtigheid of onachtzaamheid niet volstaat om tot 
grove nalatigheid te besluiten(34) – maar het moge duidelijk zijn: wat grove 
nalatigheid vormt, is een feitenkwestie. Bij de concrete invulling moet men er 
echter rekening mee houden dat de onbeperkte aansprakelijkheid bij niet-toe-
gestane betalingstransacties een uitzonderingsregime is. Uitzonderingen op 
het hoog beschermingsniveau waarin PSD2 beoogt te voorzien, moeten strikt 
geïnterpreteerd worden(35), hetgeen een enge invulling vereist van het concept 
grove nalatigheid. De omschrijving van het begrip ‘zware fout’ door Henri 
De Page kan inspiratie bieden: het gaat om een fout die dermate excessief is 
dat ze niet begrijpbaar is voor een redelijk persoon(36), niet begrijpbaar is 
dus voor de gemiddelde consument-betalingsdienstgebruiker. Daarbij moet 
men rekening houden met het feit dat criminelen steeds inventiever worden, 
dat de gemiddelde betalingsdienstgebruiker, in tegenstelling tot een expert 
betalingsverkeer, niet alle potentiële fraudemechanismen kent, alsook dat 
meer en meer klanten met een beperkte digitale geletterdheid – rechtstreeks 
of onrechtstreeks via de tariferingspolitiek van de betalingsdienstaanbieders 
– naar de digitale betaalomgeving worden geleid.

Uiteindelijk oordeelt de feitenrechter, rekening houdend met alle omstan-
digheden van het geval. Intussen zijn in België een aantal uitspraken bekend 
waarin nu eens wel, dan weer niet tot onbeperkte aansprakelijkheid werd 
beslist, dit in functie van de feitelijke omstandigheden van de zaak. Zo 
oordeelde het hof van beroep te Antwerpen bijvoorbeeld dat er sprake was 
van een grove nalatigheid omdat het slachtoffer niet alleen had geklikt op 

(34)  Brussel 4 oktober 2005, BFR 2006, 148, noot R. Steennot.
(35)  Vergelijk bijvoorbeeld met de restrictieve interpretatie van uitzonderingen op het herroe-
pingsrecht bij overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimte gesloten overeenkomsten. 
Zie bv. HvJ 8 oktober 2020, EU/PE Digital, ECLI:EU:C:2020:808, https://curia.europa.eu/
juris/documents.jsf?num=C-641/19.
(36)  H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, II (Brussel: Bruylant 1964), 585.
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een hyperlink in een e-mail die argwaan had moeten wekken, doch tevens – 
na daartoe telefonisch te zijn gecontacteerd – zowel zijn geheime code als 
response codes telefonisch aan de fraudeur had gecommuniceerd(37). De 
hogere leeftijd van het slachtoffer was onvoldoende om de nalatigheid van 
het slachtoffer niet als een grove nalatigheid te beschouwen. 

Daarnaast zijn er heel wat gevallen waarbij slachtoffers niet de weg naar 
de rechtbank vinden of afgeschrikt worden om een procedure te starten 
omwille van de onzekere uitkomst ervan. Ombudsfin kan dan een nuttig 
alternatief vormen. De procedure verloopt snel en is kosteloos, en bijstand 
door een advocaat is niet noodzakelijk. Het grootste nadeel lijkt momenteel 
dat de adviezen van Ombudsfin, waarin niet tot onbeperkte aansprake-
lijkheid van het slachtoffer wordt beslist, niet altijd worden gevolgd door 
betalingsdienstaanbieders(38). 

11. Kenmerkend is dat de aansprakelijkheid in PSD2 voor niet-toegestane 
betalingstransacties die hebben plaatsgevonden met sterke cliëntenauthen-
ticatie, wordt bepaald in functie van het gedrag van de betaler. Het al dan 
niet aanwezig zijn van een grove nalatigheid bepaalt of de betaler niet of 
nauwelijks (50 euro), dan wel onbeperkt (mogelijks voor duizenden euro) 
aansprakelijk is. Deze aanpak lijkt niet meer voldoende, in die zin dat ook 
de inspanningen die een betalingsdienstaanbieder doet om niet-toegestane 
betalingstransacties te vermijden en overgemaakte gelden te recupereren 
in rekening moeten kunnen worden gebracht. Daarbij gaat het niet alleen 
over waarschuwingen en informatiecampagnes om zorgvuldig om te sprin-
gen met de persoonlijke beveiligingsgegevens, doch tevens om de concrete 
systemen en procedures die de betalingsdienstaanbieder gebruikt om fraude 
te detecteren. In het bijzonder het atypisch karakter van een (of meerdere) 
transactie(s) moet (nog) meer aandacht krijgen en in geval van twijfel moet 
de overmaking van de gelden tijdelijk en in afwachting van een bevestiging 
vanwege de betaler worden opgeschort. Zowel het bedrag, de frequentie als 
de bestemmeling van een betalingstransactie kunnen tot de conclusie leiden 
dat een (of meerdere) transactie(s) atypisch is (zijn) en niet past (passen) 
binnen het uitgavenpatroon van de rekeninghouder. Hoe sneller een transac-
tie als atypisch of verdacht wordt gezien, hoe groter de capaciteit om fraude 
te detecteren. “Maar elk voordeel heb zijn nadeel”(39). Bepaalde betalings-
transacties zullen bij een scherpe fraudedetectie ten onrechte on hold worden 
geplaatst en betalingsdienstgebruikers zullen bijkomende procedures moeten 
volgen om die transacties alsnog uitgevoerd te zien. Het gebruiksgemak van 
betaalinstrumenten daalt (in bepaalde gevallen) licht, maar dit ten voordele 
van een reductie van schade ingevolge phishing. Ook de uitvoeringstermijn 

(37)  Antwerpen 5 november 2020, BFR 2021, 3, noot G. Laguesse.
(38)  https://www.tijd.be/ondernemen/banken/banken-moeten-phishingslachtoffers-terugbe-
talen/10313280.html. 
(39)  Cruyffiaans.
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kan in bepaalde gevallen toenemen (indien de opdrachtgever niet onmiddellijk 
reageert), maar de uitvoeringstermijn is voor consumenten doorgaans minder 
belangrijk dan de bescherming tegen fraude. Bovendien is het vandaag steeds 
eenvoudiger geworden klanten onmiddellijk te contacteren om de nodige 
bevestiging te krijgen.

12. Waar naar mijn overtuiging extra waakzaamheid geboden is, is bij de 
activatie van betaalapplicaties. Dossiers bij Ombudsfin maken duidelijk dat 
in bepaalde gevallen het kaartnummer en het invoeren van de response code 
(rechtstreeks of onrechtstreeks verkregen via het slachtoffer) volstaan om een 
betaalapplicatie (zoals een banking app) op een ander toestel te activeren(40). 
Zoals reeds werd vermeld, heeft de fraudeur nadat de app is geïnstalleerd, 
de mogelijkheid om zelf een geheime code te kiezen, limieten te wijzigen 
en gelden van de spaarrekening naar de zichtrekening en vervolgens van die 
zichtrekening naar de eigen rekening (of deze van een geldezel) over te maken. 
Het kan niet aanvaard worden dat de relatieve eenvoud om een betaalappli-
catie te installeren(41), zelfs indien gecombineerd met de onachtzaamheid 
(of mogelijks zelfs grove nalatigheid) van de klant, tot gevolg kan hebben 
dat deze vele duizenden euro verliest. Dit moet zoveel als mogelijk worden 
vermeden. De grootste waarborgen biedt een multifactorauthenticatie waarbij 
de activatie van de betaalapplicatie naast de reeds toegepaste sterke cliën-
tenauthenticatie, een bijkomende handeling vereist op grond van een aan de 
klant via een ander kanaal persoonlijk gericht bericht (vb. activatielink in 
SMS of in e-mail), waarin hij bij voorkeur nog eens wordt gewaarschuwd 
voor bepaalde vormen van fraude. Hoewel ook een kennisgeving dat een 
betaalapplicatie op een nieuw toestel is gecreëerd voor alertheid kan zorgen, 
biedt dergelijke kennisgeving te weinig bescherming. Immers, het kwaad 
kan zeer snel geschieden en het kan even duren voor het slachtoffer kennis 
neemt van een kennisgeving via een ander kanaal. Ook in de Gedelegeerde 
Verordening van 27 november 2017 vindt men steun voor het argument van 
een voorafgaande activatie. Artikel 25 bepaalt dat betalingsdienstverleners 
ervoor moeten zorgen dat wanneer de levering van persoonlijke beveiligings-
gegevens buiten de bedrijfsruimten van de betalingsdienstverlener of via 
een communicatiemiddel op afstand geschiedt (in casu de installatie van de 
betaalapplicatie), de geleverde persoonlijke beveiligingsgegevens en authen-
ticatieapperatuur of -software geactiveerd moeten worden voordat ze kunnen 
worden gebruikt. 

Toegegeven, opnieuw offert men gebruiksgemak op (het wordt immers minder 
eenvoudig een betaalapplicatie te installeren op een nieuw toestel), maar dit 
komt dan met een reductie van één van de meest dramatische vormen van 
betaalfraude in onze informatiemaatschappij. Volledigheidshalve merken 
we op dat ook andere technieken in mindere of meerdere mate bescherming 

(40)  Zie ook B. De Waele, BFR 2020 (bonus), 41.
(41)  Weliswaar veronderstelt de activatie een sterke cliëntenauthenticatie.
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kunnen bieden, zoals een controle van de locatie van het toestel waarop 
de betaalapplicatie wordt geïnstalleerd(42) (die nu reeds wordt vereist bij 
bepaalde banken) of een wachttermijn voor de aanpassing van limieten. 

IV.  BESLUIT

13. De digitalisering creëert tal van bijkomende frauderisico’s. Criminelen 
worden steeds inventiever. Gelden recupereren bij de fraudeurs blijkt geen 
evidentie. Het gebruik van geldezels, het frequent doorstorten van gelden, 
de snelheid waarmee dit gebeurt, onderbemande politiediensten en strikte 
privacy-reglementering bemoeilijken een snelle identificatie en recuperatie. 
PSD2 heeft tot doel de betalingsdienstgebruiker (consument) te beschermen, 
maar blijkt niet voldoende aangepast aan de meest moderne fraudetechnieken. 
Te vaak moet de consument de erg zware financiële gevolgen van betaalfraude 
dragen, hetzij omdat hij zelf, na te zijn misleid, de transactie heeft geïnitieerd 
(vb. factuurfraude, whaling), hetzij omdat hij de fraude had moeten detecteren 
en grof nalatig heeft gehandeld (vb. communicatie kaartnummer en response-
code via de telefoon). Bepaalde, naar mijn overtuiging relatief “eenvoudige” 
ingrepen, zouden alvast heel wat fraudegevallen kunnen vermijden. In het 
bijzonder kan men daarbij denken aan controlemechanismen betreffende 
de overeenstemming van de naam en het rekeningnummer van de begun-
stigde en bijkomende vereisten voor de activatie van betaalapplicaties op 
nieuwe toestellen. Het niet aanbieden van deze maatregelen kan, (minstens 
op termijn), een schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm inhouden, 
die dan een impact zou moeten hebben op de aansprakelijkheidsverdeling. Om 
discussies over de rol die de algemene zorgvuldigheidsnorm kan spelen bij de 
toepassing van de specifieke aansprakelijkheidsverdeling die in PSD2 vervat 
ligt te vermijden, kan een toekomstige Richtlijn (PSD3) best uitdrukkelijk 
bepalen dat ook de fraudedetectiemogelijkheden aangeboden door betalings-
dienstaanbieders een rol spelen bij de verdeling van de aansprakelijkheid. De 
kosten verbonden aan een hoger veiligheidsniveau kunnen door de collecti-
viteit van betalingsdienstgebruikers worden gedragen. 

(42)  De graad van bescherming hangt dan af van hoeveel afstand van de woonplaats van de 
klant wordt getolereerd.


