
Beperk uw risico bij fraude of oplichting 

Door alle publiciteit over oplichting en fraude vragen veel mensen zich af hoe ze de mogelijke schade 
zoveel mogelijk kunnen beperken als ze toch slachtoffer worden. Één van de manieren is het verlagen 
van de daglimieten voor overboeken, geldopnamen en betalen bij een betaalautomaat. Vrijwel alle 
banken bieden daarvoor mogelijkheden, maar niet allemaal dezelfde mogelijkheden en er zijn ook 
verschillende limieten. Het beste is zelf te kijken welke opties uw bank biedt. We schetsen hieronder 
de mogelijkheden op hoofdlijnen met hyperlinks naar relevante webpagina’s waar u het kunt regelen. 
Tenslotte geven we aanvullende maatregelen die iedereen zelf kan nemen. 

Dag- en bedraglimieten voor overboeken en iDEAL 
U kunt diverse dag- en bedraglimieten voor overboekingen zelf instellen bij ABN AMRO (onderscheid 
tussen betalen met en zónder e-dentifier), bij ING, bij Rabobank (via de Raboscanner), bij SNS 
(onderscheid tussen betalen met en zónder digipas) en Triodos (onderscheid tussen betalen met en 
zonder Identifier en standaard blokkade overboeken naar buitenlandse IBANs). Er is soms verschil 
tussen de bedragen die via internetbankieren en via de bankapp kunnen worden overgeboekt. De 
dag- en bedraglimieten van een bank gelden meestal ook voor iDEAL. 

Hyperlinks: 
https://www.abnamro.nl/nl/prive/internet-en-mobiel/overboeken-zonder-edentifier.html 
https://www.ing.nl/particulier/betalen/passen/Paslimieten/index.html 
https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/service/online-bankieren/limiet-overboeking-wijzigen/ 
https://www.snsbank.nl/particulier/betalen/service/hoeveel-kun-je-per-dag-overboeken-met-je-
digipas.html 
https://www.triodos.nl/service/particulieren/betalen/betalingen 

Dag- en bedraglimieten voor het opnemen van contant geld 
Om een groot bedrag contant op te nemen bij een geldautomaat moet soms de opnamelimiet tijdelijk 
worden verhoogd. De standaard opnamelimiet (bij volwassenen doorgaans tussen 1000 en 1500 euro 
per dag) kan echter ook worden verlaagd. Bij sommige banken is het mogelijk om de opnamelimiet op 
0 te zetten. Dan kan met die bankpas helemaal geen contant geld worden opgenomen. 

Hyperlinks: 
https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/betaalpas/limiet-wijzigen.html 
https://www.ing.nl/particulier/betalen/passen/Paslimieten/index.html 
https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/service/bankpas/paslimiet-wijzigen/ 
https://www.snsbank.nl/particulier/betalen/je-pinlimiet-aanpassen.html 
https://www.triodos.nl/veelgestelde-vragen/hoeveel-geld-kan-ik-maximaal-opnemen-bij-een-
geldautomaat?id=6310fdf8290a 

Daglimieten voor betalen bij een betaalautomaat 
Ook voor pinbetalingen aan de kassa kan de limiet soms worden gewijzigd. Het kan een dag- of een 
weeklimiet zijn. De gewijzigde limiet kan voor onbepaalde tijd of tijdelijk gelden. 

Hyperlinks: 
https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/betaalpas/limiet-wijzigen.html 
https://www.ing.nl/particulier/betalen/passen/Paslimieten/index.html 
https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/service/bankpas/paslimiet-wijzigen/ 
https://www.snsbank.nl/particulier/betalen/je-pinlimiet-aanpassen.html 
https://www.triodos.nl/veelgestelde-vragen/kan-ik-het-bedrag-dat-ik-dagelijks-met-mijn-wereldpas-kan-
betalen-wijzigen?id=ecaaf9bc90f1 

Er zijn diverse andere maatregelen mogelijk voor wie minder risico’s wil lopen: 
• Verdeel uw geld over meerdere bankrekeningen. Gebruik één betaalrekening met een beperkt

saldo voor alle dagelijkse betalingen met uw bankpas, met internetbankieren, met een mobiele
bankapp of met  iDEAL. Vul die betaalrekening wekelijks of maandelijks aan of room hem juist af
met een ingeplande periodieke overboeking van of naar een andere (spaar)rekening. Hou alleen
de inlogmiddelen (inlogapparaatje, bankpas, mobiele app) van die ene beperkte betaalrekening op
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zak. Berg inlogmiddelen van alle andere rekeningen veilig thuis op. Gebruik een speciale, veilige 
app voor het bewaren van wachtwoorden en pincodes en schrijf ze dus niet op een papiertje… 

 
• Sommige banken ondersteunen actieve wearables, zoals slimme polshorloges. Die zijn 

onbruikbaar als ze niet om uw eigen pols zitten. In en om uw woonplaats kunt u dan uw bankpas 
veilig thuislaten. Gaat u op reis, neem dan ook uw bankpas mee, veilig opgeborgen. 

 
• ABN AMRO biedt zogeheten passieve wearables aan, zoals een ring, armband of sleutelhanger. 

Die hebben standaard een relatief lage daglimiet. U kunt ze in en om uw woonplaats meenemen 
en uw bankpas thuislaten. Gaat u op reis, neem dan ook uw bankpas mee, veilig opgeborgen. 

 
 


