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Charles Ponzi
De man van de ponzi-fraude
Met zijn Securities Exchange Company werd Charles Ponzi in 1920 in Amerika op
enkele maanden tijd steenrijk. Hij beloofde investeerders een rendement van 50
procent en dat binnen een tijdsspanne van 45 dagen. Een ware buitenkans. Zo leek
het toch. Duizenden mensen belegden hun geld bij Ponzi. In het begin ging alles
goed. Het geld werd zoals afgesproken geïnvesteerd in coupons voor postzegels.
Maar naarmate het geld binnenstroomde, gebeurde dat niet meer. De rendementen
werden betaald met de inleg van nieuwe investeerders. Na minder dan één jaar
stortte de constructie in elkaar. We kennen deze vorm van oplichting als ‘ponzifraude’. Ponzi was niet de uitvinder van deze vorm van fraude. Anderen gingen hem
voor. Maar Ponzi is wel diegene die zijn naam eraan gaf. Vermoedelijk 17.000
mensen werden voor miljoenen dollars opgelicht. De Amerikaanse overheid heeft
nooit de precieze omvang van de fraude kunnen achterhalen.
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Bernard Madoff
Ponzi-fraude in het kwadraat
Bijna 65 miljard dollar. Het ponzi-systeem dat Bernard Madoff opzette, behoort tot
de grootste financiële fraudezaken in de VS. Madoff bediende zich van een
piramidespelachtig soort bedrog, waarbij oude investeerders hun rendement kregen
uitgekeerd uit de inleg van nieuwe investeerders. De vroegste aanwijzingen voor
fraude dateerden van het begin van de jaren ‘80. Op dat moment was Madoff, via
zijn beleggingskantoor, reeds een zeer gerespecteerd man op Wall Street. Madoff
kon jarenlang zijn gang gaan. Hij ontsnapte in 1992 aan een onderzoek van de SEC,
de Amerikaanse beurswaakhond. Latere meldingen van een klokkenluider over
ponzifraude vielen in dovemansoren. Voor de val van het zwendelimperium van
Madoff was het wachten op de kredietcrisis in 2008. Steeds meer beleggers wilden
toen hun geld aan het fonds onttrekken, waardoor het fonds in ademnood kwam.
Madoff werd in 2008 gearresteerd en kreeg een gevangenisstraf van 150 jaar.
Duizenden mensen scheurden hun broek.
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Jean-Pierre Van Rossem
Beursgoeroe is oplichter
Gigantische winsten. Dat was wat de Vlaamse beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem
beleggers beloofde. Zijn Moneytron bezat zogezegd de kennis om beurskoersen te
voorspellen, waardoor de geldmachine eindeloos kon blijven draaien. Tal van
beleggers trapten in de val van de gewiekste zakenman. Honderden miljoenen
kwamen zijn richting uit. In plaats van die eerlijk te beleggen, verdwenen de
sommen op zijn eigen rekeningen en in het criminele circuit. Of naar de aankoop van
Ferrari’s, waarmee Van Rossem grote sier maakte. Op het hoogtepunt van zijn succes
bezat deze meester-oplichter zelfs een F1-team. Begin jaren ’90 zetelde hij in de
Kamer en als lid van het Vlaams parlement. In 1995 werd hij veroordeeld tot vijf jaar
gevangenis. De rechter oordeelde dat Moneytron puur bedrog was.
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Laurent Louis
Zwendel met One Coin
Laurent Louis houdt van controverse. In 2010 verkozen als volksvertegenwoordiger
van de Parti Populaire en later korte tijd lid van de Islampartij liep deze Belgische
politicus verscheidene veroordelingen op. Onder meer wegens negationisme en
wegens beschuldigingen van pedofilie ten aanzien van voormalig premier Elio Di
Rupo. Bij de FSMA is hij gekend voor het promoten van de One Coin aan Belgische
consumenten. Op sociale media verschenen video’s waarin Laurent Louis zijn visie op
de maatschappij gaf en en passant investeerders in One Coin grote winsten
voorspiegelde. Louis beweerde dat voor de FSMA de commercialisering van deze
virtuele munt geen probleem vormde. Uiteraard was dat een onterechte bewering.
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The Wolf of Wall Street
Een boiler room in de praktijk
De film The Wolf of Wall Street is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Het
hoofpersonage Jordan Belfort – vertolkt door Leonardo DiCaprio – verdient bergen
geld met het oplichten van goedgelovige mensen. Zijn beleggingsfirma Stratton
Oakmont is gespecialiseerd in de verkoop van waardeloze aandelen. Die worden
tegen hoge commissies verkocht. De geldmachine gaat aan het draaien wanneer de
firma ook koersen van aandelen kunstmatig opdrijft waarna de overgewaardeerde
aandelen worden gedumpt. Stratton Oakmont steekt hierdoor vette koerswinsten op
zak. De zaak stort in elkaar wanneer de FBI weet krijgt van de oplichtingspraktijken
en Belfort bereid is om mee te werken aan het onderzoek in ruil voor
strafvermindering. Martin Scorsese’s film van 2013 is een voorbeeld van hoe een
boiler room werkt. Stratton Oakmont schrok niet terug voor agressieve
verkooptechnieken waarbij consumenten zwaar onder druk werden gezet. Deze
manier van werken leverde Belfort&co de bijnaam The Wolf of Wall Street op.
Belfort is momenteel actief als motivational speaker. Het goed kunnen uitleggen is
één van de belangrijkste kenmerken van fraudeurs.

6

7

8

‘Trade with the world’s leading algorithm’
Witteboordcriminaliteit eist zware tol
Oplichting is van alle tijden. Ponzi&co staan niet alleen. Ook dezer dagen hebben
criminelen het op de centen van goedgelovige beleggers gemunt. Het internet is
daarbij het uitverkoren kanaal om hen met aanlokkelijke voorstellen te benaderen.
Fraaie websites beloven torenhoge winsten. Facebook, Instagram en andere sociale
media worden gebruikt om beleggers ertoe aan te zetten om geld te storten. Deze
criminelen verkopen geen drugs. Ze schieten niemand dood. Maar de misdaden van
deze witteboordcriminelen zijn daarom niet minder laakbaar. De FSMA krijgt
dagelijks meldingen van mensen die geld verloren hebben. Sommige verliezen al hun
spaarcenten. Soms gaat het om heel veel geld. Sommen van 500.000 euro of meer.
De gevolgen voor de slachtoffers zijn ernstig: ze zijn beschaamd voor wat ze gedaan
hebben, ze raken geïsoleerd, ze vervallen in armoede, ze worden depressief en
sommigen plegen zelfmoord.
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De FSMA pakt het illegale aanbod van financiële producten en diensten aan
Van binaire opties tot fraude met wijn
Consumenten contacteren de FSMA met vragen over de betrouwbaarheid van vennootschappen. Op
basis daarvan onderzoekt de FSMA verschillende soorten van fraude. Van zodra er een link met een
financieel product of een financiële dienst is, is de FSMA bevoegd om tegen fraude op te treden. Het
gaat over klassieke piramide- en ponzisystemen; over oplichting bij de verkoop van binaire opties en
forexproducten en over fraude met boiler rooms en recovery rooms. Momenteel is fraude met
cryptomunten zeer populair. Oplichters doen beleggers geloven dat ze investeren in bitcoins of
andere digitale munten en gaan aan de haal met hun centen.
Een binaire optie is een alles-of-niets-contract. Beleggers gokken erop dat de prijs van bijvoorbeeld een vat ruwe
olie op een vooraf bepaald tijdstip boven of onder een bepaalde grens zit. Afhankelijk van hoe hij gokt, wint de
belegger of verliest zijn volledige inzet. Er gebeurt veel fraude met de verkoop van zulke derivaten.
Bij forex kan de belegger speculeren op wisselkoersverschillen. Forex staat voor foreign exchange. Ook deze
vorm van beleggen is bijzonder fraudegevoelig.
Een boiler room verkoopt waardeloze of onbestaande effecten tegen een veel te hoge prijs. Oplichters bellen
potentiële slachtoffers ongevraagd op. Ze schrikken er niet voor terug om potentiële slachtoffers zwaar onder
druk te zetten om in te gaan op hun aanbod, vandaar de naam boiler room.
Een recovery room benadert slachtoffers van oplichting met de belofte dat ze het geld dat ze verloren hebben,
kunnen recupereren. Voor die ‘dienstverlening’ betalen ze een fiks bedrag. Dat geld verdwijnt in de zakken van
oplichters.
Fraude met cryptomunten is een populaire vorm van fraude. Beleggers denken dat ze centen investeren in
virtuele munten, maar hun geld belandt rechtstreeks op rekeningen van oplichters.
Bij piramide- en ponzifraude worden de winsten van beleggers uitbetaald met het geld van nieuwe beleggers.
Deze vorm van fraude draait zo lang oplichters erin slagen om nieuwe beleggers aan te trekken.
Bij kredietfraude worden slachtoffers gevraagd om een reeks betalingen te doen voorafgaand aan de
kredietverlening. Van zodra oplichters het geld opstrijken, verdwijnen ze met de noorderzon.
Beleggingsproducten die gelieerd zijn aan de verkoop van wijn en diamanten zijn de voorbije jaren in opmars.
Ook deze aanbiedingen zijn instrumenten van oplichterij.
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‘Na acht maanden liet ik me overtuigen’
Cryptofraude in de praktijk
Alexander is 37 jaar, hij is actief in marketing en heeft een vriendin.
Op een dag wordt hij op Instagram gecontacteerd door Stephanie.
Stephanie lijkt een fantastisch leven te leiden. Zonder geldzorgen. Haar profiel staat
vol mooie foto’s. Ze doet aan trading met bitcoin en helpt graag andere mensen om
ook op die manier succes te hebben.
Alexander heeft gedurende enkele maanden regelmatig contact met Stephanie via
Instagram. Ze is niet opdringerig, blijft altijd beleefd.
Na acht maanden laat hij zich overhalen om 750 euro te storten op een platform,
www.springoptions.com, dat Stephanie hem aanraadt.
De waarde van een bitcoin neemt op dat moment toe.
Het lijkt erop alsof hij een mooie kans op winst maakt. Maar niets is minder waar.
Wanneer Alexander gevraagd wordt om meer geld bij te storten, weigert hij dit.
Stephanie maakt zich kwaad en zegt dat hij moeilijk doet. Ze verbreekt alle contact.
Alexander is zijn 750 euro kwijt.
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‘Ik verdien tienduizenden euro’s per dag’
Op zoek naar de oplichters achter nepadvertenties op Facebook
Deze zomer doken ze overal op Facebook op, de nepadvertenties met bekende
figuren die investeringen in cryptomunten aanprijzen. Ondernemer Marc Coucke,
komiek Philippe Geubels, Rode Duivel Vincent Kompany en televisiemaker en
ondernemer Gert Verhulst legden uit hoe mensen snel geld kunnen verdienen door
te beleggen in bitcoins en andere digitale munten. “Ik verdien tienduizenden euro’s
per dag. Het is op dit moment letterlijk de snelste manier om geld te verdienen,” zei
Coucke in een vals bericht van het persbureau Belga. Beleggers werden ertoe
aangezet om snel te handelen, want de kansen om fortuin te maken kunnen keren.
Goedgelovige beleggers trapten in de val en verloren centen. Diverse media pikten
het verhaal op en gingen op zoek naar de oplichters achter de advertenties. Ook de
openbare omroep VRT deed dit in een opmerkelijk Youtubefilmpje (met volgende
link: https://youtu.be/J_CsckWytrw).
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‘We suggest you to start with 500 euro’
Cryptofraude in de praktijk
Bekijk het Youtubefilmpje via https://youtu.be/J_CsckWytrw
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‘Your are not the only one trying making money’
Cryptofraude in de praktijk
Bekijk het Youtubefilmpje via https://youtu.be/J_CsckWytrw
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‘En toen hadden ze toegang tot mijn bankrekening’
Cryptofraude in de praktijk
Bekijk het Youtubefilmpje via https://youtu.be/J_CsckWytrw
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Hoe gaan de fraudeurs te werk?
Het werk achter de schermen
Fraudeurs doen er alles aan om beleggers te doen geloven dat ze betrouwbaar zijn
en dat ze de ideale partij zijn voor een belegging. Daarom doen ze hun uiterste best
om over te komen als een echte beleggingsonderneming. Wat hebben ze daarvoor
nodig? Een eigen vennootschap. Een goed verzorgde en professioneel ogende
website, inclusief investeringsplatform. Een callcenter dat beleggers via mail, sociale
media of telefoon te woord staan. Een reeks stromannen die reclame kunnen maken
voor hun activiteiten. En een netwerk dat betalingen snel kan doorsluizen naar
onbekende oorden of kan witwassen. De oplichters komen nooit in beeld. Ze mijden
elk fysiek contact met hun slachtoffers. Ze behoren tot een professioneel netwerk,
dat georganiseerd is zoals een echt bedrijf met een ceo, een head of sales en trainers
voor het callcenter. Ze doen beroep op reguliere bedrijven zoals webdesigners en
hebben gewone werknemers in dienst in hun callcenters. Een goede organisatie is
essentieel. Beleggingsfraude is big business. Sommige circuits die de FSMA
onderzocht zetten op enkele maanden tijd 50 miljoen euro om.
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Hoe gaan de fraudeurs te werk?
Alles is nep
In ons eerste voorbeeld over cryptofraude zijn het de fraudeurs die contact zoeken
met beleggers via Instagram. In het voorbeeld van de cryptofraude via
nepadvertenties op Facebook zijn het de advertenties die het werk doen en
potentiële slachtoffers lokken. Het eerste contact kan ook via telefoon verlopen.
Beleggers worden ongevraagd opgebeld. Dan spreken we over cold calling. Dan
ontwikkelt zich meestal het volgende verhaal. De oplichters vragen de beleggers om
een beperkt bedrag te storten. Daarna volgen snelle, gemakkelijke en hoge winsten.
De beleggers kunnen deze informatie in real time volgen op een website. Maar alles
wat getoond wordt, is nep. De oplichters bouwen een vertrouwensband op met hun
slachtoffers. Ze maken daarbij gebruik van agressieve marketingtechnieken. Daarna
krijgen de beleggers de vraag om veel hogere bedragen in te leggen. Op die manier
komen ze in een ‘beter beleggersprofiel’ terecht en kunnen ze nog hogere winsten
maken. Beleggers die ingaan op die vraag, verliezen extra geld. Wanneer beleggers
niet bereid zijn om nog bijkomende centen te storten of wanneer ze hun geld
terugvragen, wordt alle contact verbroken. Het geld is verloren. Beleggingen zijn er
nooit mee gedaan. Het geld werd onmiddellijk doorgesluisd naar andere rekeningen.
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Wat doet de FSMA?
Preventie komt voorop
Beleggers denken beter twee keer na voordat ze hun centen investeren. Wie twijfelt
aan de oprechtheid van een aanbieding kan met vragen terecht bij de FSMA. Het is
beter om vooraf vragen te stellen over de betrouwbaarheid van een financieel
product of financiële dienst dan achteraf een klacht in te dienen over oplichting. De
FSMA publiceert regelmatig waarschuwingen over malafide vennootschappen en
houdt een zwarte lijst met onbetrouwbare vennootschappen bij. Preventie komt
voorop bij de FSMA. Voorkomen is beter dan genezen. De kans is bijzonder klein dat
beleggers hun centen recupereren eens ze geld hebben gestort op rekeningen van
oplichters. De FSMA voert onderzoek naar de netwerken van oplichters en probeert
die in kaart te brengen. Deze informatie stelt ze ter beschikking van het gerecht. Ze
zet in op sensibilisering van de financiële sector zodat die haar klanten kan
waarschuwen voor fraude. Omwille van een toenemende aantal klachten voerde de
FSMA in 2016 een verbod in op de commercialisering van binaire opties aan
consumenten. Met haar verbod speelde de FSMA een pioniersrol in de bescherming
van consumenten in Europa.
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Wat vertellen consumenten?
Schrijnende verhalen en schaamte
De FSMA ontvangt dagelijks klachten over oplichting. Sommige beleggers verliezen
enkele honderden euro. Anderen zien het spaargeld van een heel leven in rook
opgaan. De FSMA ontvangt soms schrijnende verhalen van consumenten. Die komen
van mensen die het aandurven hun verhaal naar buiten te brengen. De meeste
slachtoffers van oplichterij schamen zich en blijven met hun verhaal zitten. Mensen
denken dat ze immuun zijn voor oplichterij. Maar dat is een verkeerde inschatting.
Iedereen kan slachtoffer zijn. Jong en oud. Arm en rijk. Hoog- en laaggeschoold.
Bedrijfsleiders zijn een specifiek doelwit bij boiler room-fraude waarbij ze
ongevraagd gebeld worden met mooie beleggingsvoorstellen. Gepensioneerden die
net hun groepsverzekering ontvingen, vormen een aparte doelgroep. Oplichters gaan
op zoek naar zogeheten sucker lists van mensen die interesse hebben voor beleggen.
Iedereen die op zoek is naar net dat ietsje meer rendement dan op een spaarboekje
is een potentieel slachtoffer van fraude. De FSMA ontving vorig jaar meer dan 2.000
meldingen van consumenten. De helft daarvan gaan over fraude en onregelmatige
aanbiedingen. Consumenten verliezen jaarlijks miljoenen euro.

26

Andere vormen van fraude
Van vriendschapsfraude tot Nigeriaanse netwerken
Oplichterij met financiële producten en diensten is onderdeel van een breder
verhaal. De creativiteit van oplichters om mensen om de tuin te leiden, is schier
eindeloos. Of heeft nog nooit verhalen gehoord over vriendschapsfraude? Een oude
bekende die u om financiële hulp vraagt en achteraf een oplichter blijkt te zijn? Of
over pogingen tot phishing waarbij oplichters u vriendelijk verzoeken om uw
paswoord van uw bankrekening vrij te geven? Bij valse loterijen en valse erfenissen
wordt er u een smak geld beloofd, maar daarvoor moet u eerst zelf een flink bedrag
overschrijven op een onbekende rekening. Wie dat doet, is zijn geld kwijt.
Factuurfraude is in opmars. Oplichters halen een factuur uit uw brievenbus, zetten
hun bankrekening op een nagemaakt betalingsbewijs. Als u een maand later een
aanmaning krijgt over een niet-betaalde factuur is elk spoor naar de oplichters al
lang gewist. Ook toplui van ondernemingen zijn niet immuun voor fraude. Hun
medewerkers ontvangen valse betalingsopdrachten die moeilijk te onderscheiden
zijn van echte opdrachten. Op die manier kunnen miljoenen verdwijnen op
rekeningen van fraudeurs. En dan zijn er nog de Nigeriaanse netwerken. Bij deze
vorm van fraude wordt u hulp ingeroepen bij een geldtransfer. Wie meewerkt, krijgt
later een mooie commissie. Maar hij moet wel eerst bepaalde kosten voorschieten…
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Te mooi om waar te zijn
Laat u niet vangen door oplichters
Spaarcenten brengen niks op. De reële waarde van geld op een bankrekening daalt.
Vandaar dat tal van spaarders op zoek gaan naar rendement. Oplichters spelen
daarop in door hoge rendementen te beloven. Laat u niet vangen. Als een financieel
product te mooi is om waar te zijn dan is dat meestal zo. Hoe gewiekst oplichters
ook te werk gaan, er zijn altijd mogelijkheden om hen te ontmaskeren. Als het
moeilijk is om de identiteit van een vennootschap te achterhalen, dan moet u
oppassen. Dan kan u al snel te maken hebben met een nepfirma. Check uw
aanbieder. Daarvoor kan u terecht op de website van de FSMA. Heeft u nog twijfels
dan kan u de FSMA contacteren en vragen stellen. Negeer telefoontjes van
onbekende aanbieders. Het kan gaan om een boiler room. Bent u toch het
slachtoffer van oplichting, leg klacht neer bij de politie en doe melding aan de FSMA.
Dankzij uw informatie kunnen we potentiële slachtoffers waarschuwen voor
dreigend gevaar. We rekenen erop dat u deze boodschap aan uw medewerkers en
klanten meegeeft.
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