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Belangrijk nieuws voor Webwinkeliers (E-commerce acceptatie)!
MasterCard en Visa bieden betaalgarantie voor E-commerce acceptanten! Als webwinkelier kunt u zich beschermen 
tegen financiele schade als gevolg van frauduleuze creditcard transacties! Lees ook de folders ‘Chargebacks en 
Preventie’ en ‘MasterCard SecureCode & Verified by Visa’.

Creditcard Fraude & Preventie

Het accepteren van creditcards via E-commerce of Mail Order-Telephone Order (MOTO) betekent naast groter 
betaalgemak voor uw klanten helaas ook een risico op frauduleuze transacties: omdat uw klant op afstand betaalt, kunt 
u de ware identiteit van de kaarthouder en daarmee de rechtmatigheid van de transactie moeilijk vaststellen. 
Fraudeurs maken hiervan gebruik en verrichten aankopen met gestolen creditcards of creditcard gegevens.

Deze folder is bedoeld om u meer bewust te maken van uw risico op frauduleuze transacties, uw risico op terug-
belastingen (chargebacks) en u inzicht te geven welke preventie maatregelen u kunt nemen. European Merchant 
Services (EMS) adviseert u om deze folder te lezen samen met de folders ‘Chargebacks & Preventie’ en ‘MasterCard 
SecureCode & Verified by Visa’.

Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen behandeld:
  Fraude & Chargeback risico
  Belangrijke informatie over fraudedetectie en -preventie
  Tips ter voorkoming van Creditcard fraude

Fraude & Chargeback risico

Een frauduleuze transactie met een creditcard kan resulteren in een terugbelasting (chargeback) bij uw onder-
neming. Bij een fraude gerelateerde terugbelasting wordt het transactiebedrag bij uw onderneming teruggevorderd 
en teruggegeven aan de gedupeerde, rechtmatige kaarthouder.

Vanwege nieuwe beveiligingstechnieken is het tegenwoordig echter al lang niet meer vanzelfsprekend dat een 
frauduleuze transactie ook tot een terugvordering (chargeback) leidt. Het is dus van groot belang dat u bewust 
bent van uw fraude- én chargeback risico en welke maatregelen u kunt nemen om fraude en financiële schade te 
voorkomen. Let op: ongeacht wie de financiële schade draagt (de bank van de kaarthouder of uw onderneming): 
u zult maatregelen moeten nemen om fraude te voorkomen.

Opmerking
Een frauduleuze transactie kan leiden tot een chargeback, maar ook klachten van of disputen met kaarthouders kan 
reden zijn voor een terugbelasting. Bijvoorbeeld in het geval uw klant de bestelde goederen niet heeft ontvangen. 
Leest u de folder ‘Chargebacks & Preventie’ voor meer informatie over chargebacks en tips ter voorkoming van 
terugbelastingen.

Fraude-risico

Acceptatiewijze: E-commerce vs. Mail Order-Telephone Order (MOTO)
Creditcard acceptatie via E-commerce biedt veel meer technische fraude detectie en preventie mogelijkheden dan 
MOTO acceptatie. Relatief gezien is het risico op een frauduleuze transactie bij MOTO acceptatie dus groter. Uw 
acceptatiewijze bepaalt in belangrijke mate uw mogelijkheden om fraude (tijdig) te detecteren en te voorkomen. 
Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van mogelijke technische en manuele fraude ‘checks’ per acceptatiewijze.
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Manuele fraude preventiemaatregelen

Verifiëren van klantgegevens in openbare bronnen (telefoongids, 
postcodeboek) ja ja

Bevestigen van bestelling voor uitlevering (bijv. telefonische terug 
belactie, verzoek aan klant tot schriftelijke bevestiging van bestelling) ja ja

Screenen van orders op fraude-indicatoren ja ja

o.a. Grote transactiebedragen (afwijkend van normaal bestedingspatroon) ja ja

Meerdere bestellingen in korte tijd met hetzelfde kaartnummer of 
verschillende kaartnummers door dezelfde klant ja ja

Eerder doorgegeven kaartnummer(s) werd(en) niet geautoriseerd. 
Klant biedt verscheidene kaartnummers aan. ja ja

Rushed Orders’: klant plaatst bestelling zonder geïnteresseerd te zijn 
in additionele kosten (bijv. voor directe uitlevering) ja ja

Willekeurige Orders: het maakt de klant niet uit in welke kleur het 
product geleverd wordt of kiest voor ander product dat wel direct 
leverbaar is.

ja ja

Klant heeft alleen een mobiel nummer en/of maakt gebruik van 
gratis emailadres (@hotmail.com, @yahoo.com) ja ja

Afleveradres is anders dan opgegeven woonadres ja ja

Nota Bene - I
De technische fraudedetectie en -preventie mogelijkheden zijn afhankelijk van de Fraude Preventie Software van 
uw Payment Service Provider. Informeer bij uw Payment Service Provider naar de mogelijke instellingen.

Nota Bene - II
Uzelf bepaalt de instellingen in de Fraude Preventie Software (module). Zorg ervoor dat u op tijd uw instellingen 
heeft ‘geconfigureerd’ (specifiek voor uw situatie, afhankelijk van producten, afzetmarkten, etc.).

Overzicht van mogelijke fraude checks per Acceptatiewijze:

Technische fraude preventiemaatregelen

E-commerce
Uw onderneming accepteert 
creditcards via uw webwinkel 
waarbij uw klanten zelf de 
creditcard transactie initiëren

Mail Order- Telephone Order
Uw onderneming accepteert creditcard beta-
lingen via telefoon, fax of (papieren) 
bestelformulier. Uzelf initieert de creditcard 
transactie via een MOTO applicatie.

Real-time autoriseren en valideren van creditcard (is kaart bijv. 
geregistreerd als gestolen?) ja ja

Controleren van de CVC security code (3-cijferige code op de 
achterzijde van creditcards) ja ja

Gebruik maken van Fraude Preventie Software van Payment Service 
Provider (real-time check van bepaalde klant- en creditcardgegevens) ja Nee

o.a. Checken herkomst IP-adres van uw klant (i.c.m. IP-blacklisting and 
whitelisting) ja Nee

Uitsluiten van bepaalde landen (BIN-blocking), bijv. geen creditcard 
transacties accepteren uit Spanje, of juist alleen uit de Benelux. ja Nee

Vaststellen herkomst van de creditcard (waar is de creditcard uitgegeven?) ja Nee

Controleren IP-adres van de kaarthouder i.c.m. het land van creditcard 
uitgifte ja Nee

Bepalen hoeveel pogingen gedaan mogen worden met 1 of meerdere 
creditcards ja Nee

Vaststellen maximaal toegestaan transactiebedrag ja Nee

Gebruik maken van MasterCard SecureCode & Verified by Visa ja Nee

Overzicht van mogelijke fraude preventiemaatregelen per acceptatiewijze. De technische fraudepreventie mogelijkheden kunnen per Payment Service Provider 
verschillen. Informeer hiernaar bij uw Payment Service Provider.
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Producten: ‘high-value and tradable goods’ vs. ‘low-value and non-tradable goods’
Fraudeurs zijn vooral uit op luxe en dure producten die eventueel gemakkelijk in geld kunnen worden omgezet 
(elektronica, gadgets, juwelen, horloges, etc.). Bepaal voor uw onderneming of uw (afzonderlijke) producten of 
diensten ‘interessant’ kunnen zijn voor fraudeurs en pas uw detectie maatregelen daarop aan.

Klanten: Consumenten vs. Bedrijven
Verkoopt uw onderneming (voornamelijk) producten of diensten aan bedrijven of aan consumenten? Business-to-
Business (B2B) transacties zijn minder fraudegevoelig dan Business-to-Consumer (B2C).

Markt: Thuismarkt vs. Europa / Wereldwijd
De grootte van uw afzetgebied en uw mate van (online) ‘exposure’ staat in relatie tot het aantal fraudeurs dat uw onder-
neming zal weten te vinden. Het fraude-risico neemt toe naarmate producten en diensten internationaal worden 
aangeboden.

Chargeback-risico (m.b.t. fraude)

Acceptatiewijze: E-commerce vs. Mail Order-Telephone Order (MOTO)
Uiteindelijk is het voor u als webwinkelier of MOTO acceptant van belang te weten of u financieel aansprakelijk bent 
in het geval uw onderneming een frauduleuze creditcard betaling heeft  verwerkt. Hieronder ziet u een schematisch 
overzicht waarin per acceptatiewijze is aangegeven of een fraude transactie tot een terugvordering leidt.

Voor MOTO acceptanten zal een betwisting door de rechtmatige kaarthouder helaas altijd leiden tot een terug-
vordering van het transactiebedrag. Bij E-commerce acceptatie is dat tegenwoordig echter eerder uitzondering 
dan regel: de beveiligingsproducten MasterCard SecureCode & Verified by Visa zorgen voor een grote mate van 
financiële bescherming voor de webwinkelier. EMS verplicht E-commerce acceptanten dan ook gebruik te maken 
van deze beveiligingsproducten (voor meer informatie zie de folder ‘MasterCard SecureCode & Verified by Visa’).

Nota Bene
Ongeacht of een fraude transactie nu wel of niet bij uw onderneming kan worden teruggevorderd: u blijft  mede 
verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude. MasterCard en Visa houden het aantal fraude transacties dat uw 
onderneming heeft  verwerkt in de gaten. Bij teveel fraude kan uw onderneming boetes worden opgelegd en/of 
wordt de financiële bescherming van MasterCard SecureCode en Verified by Visa ingetrokken.

Acceptant is beschermd voor terugbelastingen
*Zie voor de uitzondering de folder 

‘MasterCard SecureCode & Verified by Visa’

Mail order
Telephone order 
Acceptant

E-commerce acceptant
Géén MasterCard SecureCode

& Verified by Visa geimplementeerd

E-commerce acceptant
MasterCard SecureCode

& Verified by Visa geimplementeerd

Fraudeur

Rechtmatige kaarthouder bevestigt fraude  betwist transactie (chargeback)

Financiele schade voor de Acceptant (terugbelasting)?

ja ja nee*
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Belangrijke informatie over fraudedetectie en -preventie

Een goedgekeurde autorisatie is géén garantie dat de rechtmatige kaarthouder de betaling 
heeft  verricht.
Een succesvolle autorisatie betekent alleen dat:
  desbetreff ende creditcard daadwerkelijk is uitgegeven door een kaartuitgevende instelling
  desbetreff ende creditcard (gegevens) niet als gestolen is gemeld op het moment van de autorisatie
  er voldoende bestedingslimiet aanwezig is op de creditcard op het moment van de autorisatie

U zult controles moeten uitvoeren om meer zekerheid te verkrijgen over de ware identiteit van de koper en de 
rechtmatigheid van de aankoop.

Een creditcard transactie bestaat altijd uit 2 stappen: een autorisatie gevolgd door de transactie.
Bij het autorisatieproces worden de ingegeven creditcard gegevens via de systemen van EMS uitgewisseld met de 
systemen van de bank van de kaarthouder. Desbetreff ende bank controleert de ontvangen gegevens en geeft  een 
goed- of een afkeuring. Alleen goedgekeurde autorisaties kunnen daarna (semi-)automatisch of handmatig tot 
transacties gemaakt worden: het transactieproces.

Het transactiebedrag wordt dan van de creditcard afgeschreven en EMS zorgt voor de uitbetaling aan uw onder-
neming. In het geval u een frauduleuze bestelling / betaling vermoedt, doet u er verstandig aan de autorisatie niet 
te laten volgen door een transactie. Er is namelijk pas sprake van een frauduleuze transactie op het moment dat 
het transactieproces is afgerond. Zie ook ´split authorization and capturing´.

Gebruik ́ split authorization and capturinǵ
Voorkom het ‘doorzetten’ van frauduleuze betalingen d.m.v. de zogeheten ‘split authorization and capture’ 
functionaliteit (ondersteuning is afhankelijk van uw Payment Service Provider!). U kunt dan zelf het moment bepalen 
waarop een goedgekeurde autorisatie wordt doorgezet en tot een transactie wordt gemaakt. Deze functionaliteit 
geeft  u de mogelijkheid om na een goedgekeurde autorisatie nog een aantal (manuele) fraude checks uit te voeren. 
Bij een sterk vermoeden van fraude zet u de autorisatie niet om in een transactie. Er is dan geen sprake van een 
frauduleuze transactie.

Mocht uw Payment Service Provider deze functionaliteit niet ondersteunen, dan adviseren wij u om bij constatering 
van een fraude transactie zo snel als mogelijk de transactie ongedaan te maken. Lever de bestelde producten niet uit 
en zorg dat het bedrag wordt gecrediteerd op de creditcard. U kunt via de systemen van de Payment Service Provider 
(en EMS) een zogeheten credit of refund uitvoeren. U voorkomt hiermee latere terugbelasting bij uw onderneming.

De CVC security code (CVC) helpt u fraude te detecteren (maar geeft  geen garantie op de betaling)
De CVC security code (afgekort CVC) is de 3-cijferige code op de achterzijde van creditcards (bij het handtekeningveld) 
en is uniek verbonden met het kaartnummer. De CVC is een belangrijk middel om mogelijke fraude vroegtijdig te 
detecteren. 

Mits de CVC door de klant is doorgegeven, kan de 
bank van de kaarthouder tijdens het autorisatieproces 
controleren of deze daadwerkelijk is ‘gekoppeld’ aan 
het kaartnummer. De bank kan in de goed- of afkeuring 
aangeven of de aangeleverde CVC juist of onjuist 
was. Het resultaat van de CVC check kunt u terugzien 
in het systeem van uw Payment Service Provider of in 
EMS Reports.

De CVC 
security 
code
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Let op!
Ook in het geval de ingegeven CVC juist blijkt te zijn, is nog steeds de kans aanwezig dat niet de rechtmatige 
kaarthouder de betaling verricht.
  Indien een creditcard is gestolen (maar nog niet gemeld door de rechtmatige kaarthouder) kan de fraudeur 

ook de juiste CVC doorgeven omdat deze in het bezit is van de creditcard.
   Indien criminelen creditcard gegevens hebben gestolen (bijvoorbeeld door systemen te ‘hacken’)  

kunnen zij in het bezit zijn gekomen van de juiste CVC indien deze was opgeslagen op het systeem.  
Vandaar dat MasterCard en Visa de opslag van de CVC ten strengste verbieden! Lees meer hierover in  
de folder ‘Opslag van Creditcard Gegevens’.

De belangrijkste punten m.b.t. de CVC security code:
  De meeste banken zullen bij een onjuiste CVC de autorisatie afkeuren
   Vraag uw klanten dus altijd om de CVC door te geven (voor E-commerce acceptanten: maak het CVC veld op 

uw betaalpagina een verplicht in te vullen veld)
  MOTO acceptanten: wees voorzichtig met goedgekeurde autorisaties waarbij de CVC onjuist blijkt te zijn: de 

kans op mogelijke fraude is groter! Vraag uw klant nogmaals om de juiste creditcard gegevens en probeer op 
andere manieren de rechtmatigheid van de bestelling vast te stellen. Lever het product niet uit en zet de 
transactie niet door indien u twijfelt over de rechtmatigheid van de order.

  Blijf alert op mogelijke fraude ook al blijkt de CVC juist te zijn! Vertrouw niet alleen op de uitkomst van de CVC 
check, maar controleer de bestelling en de betaling op meerdere fraude-indicatoren.

Screenshot van de EMS Reports - Autorisaties & CVC check (N = onjuiste CVC, M = juiste CVC)

Tips ter voorkoming van fraude

Hieronder vindt u een aantal tips die u kunnen helpen om (potentieel) frauduleuze bestellingen vroegtijdig te 
detecteren. De meeste van onderstaande tips kunnen zowel voor E-commerce als MOTO acceptanten van 
toegevoegde waarde zijn.

Stel tijdig uw fraude-detectie en preventie parameters in! (E-commerce Only)
E-commerce ondernemers kunnen profiteren van ‘real-time’ fraude checks door gebruik te maken van de Fraude 
Preventie Software (module) van de Payment Service Provider (PSP). De beschikbare instelmogelijkheden kunnen 
per PSP en per fraude module verschillen. Laat u goed voorlichten over de (on)mogelijkheden van uw fraude 
module. Zorg ervoor dat u voorafgaand aan acceptatie uw specifieke fraude-detectie en -preventie parameters 
heeft ingesteld. Beoordeel op regelmatige basis of uw instellingen nog voldoen.
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Fraude-indicatoren
  grote transactiebedragen (afwijkend van normaal bestedingspatroon van uw klanten)
  meerdere bestellingen die kort achter elkaar worden gedaan  

(evt. door dezelfde persoon) met dezelfde of verschillende creditcard nummers
   de klant beschikt over meerdere creditcard nummers  

(eerder afgegeven creditcard nummers werden niet geautoriseerd)
   ‘rushed orders’: de klant verzoekt directe uitlevering van de producten (‘extra kosten vormen geen probleem’)
   ‘willekeurige’ bestelling: het maakt de klant bijvoorbeeld niet uit wat de prijs is van een product,  

in welke kleur een product geleverd wordt of besluit direct tot aankoop van een ander product  
in het geval een product niet op voorraad is

  afleveradres is anders dan het opgegeven woonadres
   de klant heeft alleen een mobiel telefoonnummer doorgegeven en/of maakt  

gebruik van gratis emailadressen (@hotmail.com, @yahoo.com, etc.)
   uw website is alleen Nederlandstalig uitgevoerd, maar u ontvangt bestellingen van buiten Nederland

Vraag voldoende klantinformatie en verifieer deze gegevens waar mogelijk
U dient in ieder geval de voor- en achternaam, adresgegevens, email-adres en een vast telefoonnummer (geen GSM-
nummer) te verkrijgen van uw klant. Verifieer zoveel als mogelijk de verkregen informatie in openbare bronnen 
(telefoongids.nl, postcode.nl, etc.) voordat u de producten uitlevert. Indien mogelijk: gebruik nummerweergave om 
het telefoonnummer te kunnen noteren en vervolgens te gebruiken ter verificatie van ontvangen gegevens.

Laat de klant zich identificeren (indien mogelijk)
Vraag eventueel om een verificatie/legitimatie van de (zakelijke) klant. U kunt bijvoorbeeld verzoeken om een 
orderbevestiging op het briefpapier van uw zakelijke klant of om een orderbevestiging per e-mail waaruit u kunt 
opmaken dat het afkomstig is van uw (zakelijke) klant. Indien u klanten de mogelijkheid biedt de producten op een 
later moment op te halen op uw vestiging, controleert u dan aan de hand van de creditcard en/of legitimatiebewijs 
of diegene daadwerkelijk de bestelling heeft geplaatst.

Probeer altijd de CVC security code van uw klant te verkrijgen
Deze 3-cijferige security code op de achterkant van een creditcard (in het handtekening-veld) geeft meer zekerheid 
dat de creditcard ook daadwerkelijk in het bezit is van de klant. Deze code stelt de kaartuitgevende bank in staat 
om te verifiëren of de CVC daadwerkelijk is gekoppeld aan het kaartnummer en is zeer bepalend in de afweging 
van de bank om de autorisatie goed of af te keuren.

Zorg voor een bevestiging van de bestelling
Neemt u op een later tijdstip contact op met de klant om de bestelling te verifiëren voordat u uitlevert. Indien de klant 
niet direct de bestelling kan bevestigen of checks doen vermoeden dat het niet de rechtmatige klant/kaarthouder is, 
verricht dan geen transactie en lever de producten niet uit. De meeste klanten zullen begrijpen waarom u bepaalde 
controles uitvoert. Indien dat niet het geval is, geeft u dan aan dat u probeert de kaarthouder te beschermen tegen 
onrechtmatig gebruik.

Lever geen producten uit naar een postbusadres
Verstuur uw producten altijd naar een fysiek adres. Indien uw klant geen fysiek adres wil opgeven, wordt u geadviseerd 
de bestelling niet door te laten gaan en de producten niet uit te leveren. EMS adviseert u dringend uw klanten te laten 
tekenen bij ontvangst van de producten.

Wees voorzichtig met internationale bestellingen
Los van de moeilijkere bewijslast dat producten daadwerkelijk zijn afgeleverd op het klantadres, heeft een 
internationale order de voorkeur voor fraudeurs omdat de eventuele ‘pakkans’ wordt verkleind. Wees extra 
voorzichtig indien u niet vertrouwd bent met internationale orders en uitlevering.
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Neem contact met ons op via:  
+31 206 603 120 of contact@EMSpay.eu

Wees extra alert bij nieuwe klanten
Nog steeds lopen ondernemingen financiële schade op doordat zij een bestelling accepteren die ver boven het 
gemiddelde bestedingspatroon ligt. Met name nieuwe klanten (fraudeurs) zullen geneigd zijn om voor grote bedragen 
bestellingen te plaatsen. Indien de bestelling te mooi is om waar te zijn, is dat in veel gevallen ook zo. Verricht geen 
transactie en lever geen producten uit voordat u meer zekerheid heeft verkregen over de rechtmatigheid van de 
aankoop.

Zorg ervoor dat uw medewerkers getraind zijn om verdachte transacties te herkennen
Indien meerdere werknemers betrokken zijn bij de acceptatie van bestellingen en het verrichten van transacties 
(MOTO acceptatie), zorgt u er dan voor dat zij getraind zijn om (potentieel) frauduleuze transacties te herkennen.

Neem contact op met EMS indien u creditcard fraude vermoedt
Indien u niet zeker bent en/of het zeer waarschijnlijk acht dat een klant bij u een frauduleuze bestelling plaatst, 
neemt u dan contact op met EMS: +31 206 603 120 en vraag naar onze Risk afdeling.

Voor al uw vragen

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op:  
telefoonnummer +31 206 603 150 of via contact@emspay.eu

Deze folder ‘Creditcard Fraude & Preventie’ maakt onderdeel uit van het EMS informatie pakket over Veilig Accepteren 
van creditcard transacties. Zorg ervoor dat uw onderneming en omzet beschermd is en lees ook de volgende folders:
 Chargebacks & Preventie
 MasterCard SecureCode & Verified by Visa
 Opslag van Creditcard Gegevens


