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Wat  ga  je  doen?  

Steeds  meer  jongeren  worden  slachtoffer  van  criminelen  
die  via  de  bankrekeningen  van  deze  jongeren  geld  
witwassen.  Met  een  financiële  beloning  in  het  vooruitzicht  
geven  de  scholieren  toestemming  grote  bedragen  tijdelijk  
op  hun  rekening  te  zetten.  Dit  worden  geldezels  
genoemd.  

Iemand  vraagt,  vaak  met  een  mooi  verhaal,  of  
de  bankrekening  gebruikt  mag  worden  om  geld  op  te  
storten.  Ze  geven  de  geldezel  (vaak  buitenlandse)  
rekeningnummers  waarnaar  hij  het  geld  vervolgens  moet  
overmaken.  Een  percentage  van  het  geld  mag  hij  houden  
als  vergoeding.  Zodra  de  bank  merkt  dat  de  jongere  als  
geldezel  is  ingezet,  moet  deze  het  vaak  alweer  verdwenen  
geld  terugbetalen.  Met  een  schuld  tot  gevolg.  Ook  hangt  
de  jongere  een  straf  boven  het  hoofd  wegens  fraude.  

In  deze  opdracht  leer  je  hoe  en  waarom  geldezels  worden  ingezet.  Ook  leer  je  wat  de  gevolgen  
kunnen  zijn  als  iemand  als  geldezel  wordt  betrapt.    

Wat  je  lever  je  in?  

Antwoorden  van  opdracht  1,  2  en  3  
  
Bronnen:  

https://www.pasopjepas.nl/    
https://www.veiligbankieren.nl/overige-‐fraude/geldezels/    
Politie  waarschuwt  voor  ronselaars  op  Instagram  en  Telegram  
https://nos.nl/l/2248735  
Dit  gebeurt  er  als  je  ingaat  op  berichten  van  Instagram-‐ronselaars  
https://nos.nl/l/2248768  
'Ik  dacht  dat  het  pinnen  voor  geld  gewoon  een  vriendendienst  was'  
https://nos.nl/l/2248838  
R.  was  een  geldezel:  ‘Ze  zeiden  dat  het  een  soort  witwassen  was’  
https://nos.nl/artikel/2214554  
  

De  opdrachten:  

1.   Pas  op  je  pas  
Lees  de  informatie  op  https://www.veiligbankieren.nl/overige-‐fraude/geldezels/  en  
https://www.pasopjepas.nl/.  Beantwoord  daarna  de  vragen.    
  

a.   Beschrijf  in  eigen  woorden  wat  een  geldezel  is.    
b.   Waarom  is  het  strafbaar  om  een  geldezel  te  zijn?  



Opdracht  Economisch  
  
Dimensie:  Economisch  
Onderwerp:  Oplichting  en  veiligheid  
Titel  opdracht:  Geldezels  

  
c.   Bekijk  de  ‘geldezelpiramide’.  Deze  animatie  verduidelijkt  het  proces  van  bankrekeningfraude.  

Beschrijf  de  stappen  in  eigen  woorden.    
d.   Wat  zijn  de  gevolgen  voor  de  geldezel  als  hij  wordt  betrapt?  En  wat  zijn  de  gevolgen  voor  

degene  die  het  geld  via  die  rekening  wegsluist?    
e.   Wat  kun  je  doen  om  te  voorkomen  dat  je  als  geldezel  wordt  misbruikt?  

  
2.   #Snelgeldverdienen    

Lees  de  volgende  artikelen  op  de  site  van  de  NOS:  
https://nos.nl/l/2248735  en  https://nos.nl/l/2248768.  
Beantwoord  daarna  de  vragen.    

a.   De  politie  waarschuwt  mensen  voor  ronselaars  op  
sociale  media.  Wat  zijn  ronselaars?  

b.   Op  welke  manier  proberen  ronselaars  jongeren  te  
verleiden?  

c.   “De  politie  ziet  de  afgelopen  maanden  een  grote  
toename  van  jonge  geldezels,  die  niet  beseffen  waar  ze  
aan  meewerken.”  Kun  jij  je    voorstellen  dat  jongeren  
niet  in  de  gaten  hebben  dat  ze  fout  bezig  zijn?  Leg  je  antwoord  uit.  

d.   Ben  jij  op  Insta  of  andere  sociale  media  wel  eens  dit  soort  berichten  tegen  gekomen?  Of  
heeft  iemand  jou  weleens  in  real  life  benaderd  om  je  rekening  te  gebruiken?  Heb  je  er  toen  
over  nagedacht  om  het  te  doen?  Waarom  heb  je  ervoor  gekozen  om  wel  of  niet  mee  te  
werken?  
  

3.   Dader  of  Slachtoffer?  
Lees  de  volgende  artikelen  op  de  site  van  de  NOS:  https://nos.nl/l/2248838  en  
https://nos.nl/artikel/2214554.  Beantwoord  daarna  de  vragen.  

a.   Politie  en  justitie  zien  geldezels  niet  als  slachtoffers,  maar  als  daders.  Ben  jij  het  daarmee  
eens?  Leg  je  antwoord  uit.    
In  het  eerste  artikel  lees  je  hoe  Bobby  door  een  klasgenoot  werd  misbruikt  als  geldezel.  

b.   Waarom  werkte  Bobby  mee?  
c.   Toen  Bobby  in  de  gaten  had  dat  er  iets  niet  klopte,  wist  hij  niet  wat  hij  moest  doen.  Kun  je  je  

dat  voorstellen?  Wat  had  jij  gedaan  om  uit  deze  situatie  te  komen?  
d.   De  klasgenoot  verkocht  spullen  op  Marktplaats  die  hij  vervolgens  nooit  verstuurde.  Is  het  jou  

wel  eens  overkomen  dat  je  iets  kocht  wat  je  nooit  kreeg?  Wist  je  dat  jouw  geld  waarschijnlijk  
via  geldezels  bij  de  crimineel  terechtkomt?  
In  het  tweede  artikel  lees  je  hoe  R.  geldezel  is  geworden.    

e.   Wat  was  voor  R.  de  reden  om  zijn  bankgegevens  af  te  staan?  
f.   Kun  je  je  voorstellen  dat  je  in  zijn  situatie  tóch  meewerkt,  ook  al  weet  je  dat  het  niet  legaal  

is?  Leg  je  antwoord  uit.    
g.   Denk  je  na  het  lezen  van  de  verhalen  van  Bobby  en  R.  nog  steeds  hetzelfde  over  geldezels  als  

je  beschreef  bij  a.?  Waarom  wel,  of  niet?  Vind  je  de  manier  waarop  ze  gestraft  worden  
terecht?  


