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Banken en Betaalvereniging: cijfers PWC onjuist
De schade als gevolg van skimming van bankpassen bedroeg 29 miljoen euro in 2012,
en niet veel meer zoals zou blijken uit een steekproef van PriceWaterhouseCoopers in
opdracht van het ministerie van BZK. De berekening van PWC is onjuist.
Op 3 april 2013 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken de jaarlijkse fraudecijfers
voor het betalingsverkeer gepubliceerd. In 2012 werd met 51.172 geskimde passen
door criminelen gefraudeerd voor een totaalbedrag van 28.960.000 euro, een daling
van 26% ten opzichte van 2011. Het gemiddelde schadebedrag per pas bedroeg circa
570 euro. Deze dalende trend zet zich gelukkig in 2013 voort doordat alle grote banken
‘geoblocking’ hebben ingevoerd, alle passen zijn voorzien van een chip en preventieve
maatregelen op betaalautomaten zijn aangebracht. Binnenkort zal de NVB de
halfjaarcijfers 2013 bekend maken.
PWC meent dat op basis van geëxtrapoleerde gegevens het aantal passen waarmee is
gefraudeerd 333.000 en de schade 118 miljoen euro bedroeg. Dat is dus niet juist.
PWC zegt overigens zelf aan de eigen berekening te twijfelen en kan ook het grote
verschil met de NVB cijfers niet verklaren. De NVB en de Betaalvereniging vermoeden
dat dit verschil is veroorzaakt door een denkfout van PWC. Banken blokkeren namelijk
preventief grote aantallen bankpassen bij skimming of het vermoeden daarvan.
Daardoor wordt misbruik zoveel mogelijk voorkomen. Niet alle passen die geblokkeerd
zijn, zijn geskimd of leiden tot daadwerkelijke schade. Het cijfer van PWC is dus veel te
hoog. De cijfers die de NVB sinds een aantal jaren publiceert betreffen de werkelijke
schade die banken leiden als gevolg van misbruik van geskimde passen.
De NVB en de Betaalvereniging betreuren het dat de onderzoekers geen contact met
hen hebben opgenomen waardoor een volstrekt onjuist schadebeeld is ontstaan.

Voor nadere informatie:
- Nederlandse Vereniging van Banken: Jelle Wijkstra 06-42664599
- Betaalvereniging Nederland: Jannemieke Zandee 06-55740821
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Nederlandse Vereniging van Banken
De Nederlandse Vereniging van Banken werkt aan een dienstbare, stabiele en competitieve
bankensector in dialoog met haar stakeholders. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen
van de banksector, streeft naar effectieve marktwerking en houdt rekening met de belangen van
haar gesprekspartners.
Betaalvereniging Nederland
Betaalvereniging Nederland organiseert voor haar leden de collectieve taken in het nationale
betalingsverkeer. Leden zijn aanbieders van betaaldiensten op de Nederlandse markt: banken,
betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. Bij de Betaalvereniging zijn alle gemeenschappelijke
taken van de leden op het gebied van infrastructuur, standaarden en gezamenlijke productkenmerken
belegd.

