
MET LIEFDE 
OPGELICHT

Datingfraude

Oplichters maken steeds vaker gebruik van datingsites om potentiële slachtoffers 
te strikken. Het aantal meldingen van datingfraude is het afgelopen jaar explosief 
gestegen. Slachtoffers raken niet alleen hun geld kwijt, ze blijven ook achter met 
gevoelens van spijt en schaamte. Marlon (56) en Karina (52) werden allebei voor 

tienduizenden euro’s opgelicht door gewetenloze charmeurs. Ze vertellen hun 
verhaal, in de hoop daarmee anderen te waarschuwen.
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Karina raakte €46.750 kwijt aan een liefdesoplichter

 “Genegenheid, warmte 
en liefde van een man, 
dat miste ik. Vijf jaar 

na mijn scheiding wilde ik 
wel weer eens een leuke vent 
ontmoeten en daarom schreef 
ik me in bij datingsite Lexa. Na 
een tijdje zag ik het profiel van 
de man die later mijn leven 
volledig zou verwoesten. Nadat 
ik hem op 3 juli 2016 een 
berichtje had gestuurd, kreeg 
ik een bericht terug waarin 
hij zich voorstelde als Michael 
Vincent. Zijn vrouw was ziek 
geweest en overleden. Michael 
liet me geloven dat hij bij de 
Verenigde Naties werkte en 
in het leger mensen moest 
opleiden en begeleiden. 
Hij woonde zogenaamd in 
Hilversum, vlak bij de militaire 
kazerne en het vliegveld, maar 
zat tijdelijk in het buitenland 
voor zijn werk. 
We gingen over op e-mail. Zijn 
eerste mailtje was helemaal 
volgepropt met alles wat 
een vrouw wil horen. Ik 
vond zowel zijn manier van 
schrijven als zijn foto’s heel erg 
leuk en dus kregen we steeds 
meer contact. We gingen ook 
heel veel whatsappen en 

bellen, eigenlijk dagelijks. 
Hoewel hij zei dat hij een 
Nederlandse moeder en een 
Engelse vader had en dus half-
Nederlands was, spraken we 
altijd Engels. Michael zei dat 
hij wel graag terug wilde naar 
Hilversum, zodat we elkaar 
konden ontmoeten. Dat was 
precies wat ik ook wilde, dus 
daar speelde hij handig op in. 
Ik ben een gevoelsmens en 
kan me voor honderd procent 
aan iemand geven, wat mijn 

valkuil is. Zeker in dit geval. 
Michael was een man die naar 
me luisterde en me begreep. 
We hadden veel contact en het 
voelde op de een of andere 
manier goed, zonder dat ik 
hem ooit had ontmoet.

Toen Michael van zijn werk het 
verzoek ontving om twee jaar 
in Singapore te gaan werken, 
maakte hij me duidelijk dat hij 
daar geen zin in had en dat hij 
weer in Hilversum wilde gaan 
wonen. Ik kon hem helpen 
om het legerkamp te verlaten. 
Er moest dan een procedure 
gestart worden om hem uit te 
kopen. Via de Verenigde Naties 
kreeg ik mails waarin ik werd 
gevraagd om betalingen te 
doen, zodat Michael Vincent 
van het kamp zou mogen 
vertrekken. Michael vroeg 
me ook om een vliegticket 
naar Nederland te regelen. 
Uiteraard zou hij ervoor zorgen 
dat ik al mijn voorgeschoten 
geld zou terugkrijgen.” 

Vertrouwen
“Michael had achthonderd- 
vijftigduizend pond op zijn 

rekening staan en ik zou een 
COT-code krijgen waarmee 
ik bij zijn geld zou kunnen. 
Hierdoor kreeg ik het idee dat 
hij te vertrouwen was. Deze 
speciale bankcode heb ik 
overigens nooit gekregen.

Op 6 juli 2016 deed ik de eerste 
storting van bijna tweeduizend 
euro. Steeds wanneer ik een 
betaling had gedaan, kwam er 
weer een volgende mail van 
de Verenigde Naties met een 
nieuw verzoek om geld over te 
maken, zodat Michael uit het 
kamp zou kunnen vertrekken. 
In een mail van Headquarters 
werd me uitgelegd dat hij 

vanuit het legerkamp niet bij 
zijn eigen geld kon. Ik heb in 
korte tijd veel geld betaald.” 

Geen rooie cent 
“Toen ik op 15 juli 2016 het 
hele verhaal aan een vriendin 
vertelde, had zij meteen door 
dat dit geen zuivere koffie 
was. Ze zocht dingen voor 
me uit op internet. Ze kon 
niet achterhalen of de naam 
Michael Vincent ergens te 
traceren was, of er bij de 
VN werkelijk iemand met 
die naam werkte en of zijn 
mobiele nummer ergens te 
controleren was. Tot en met 
24 augustus 2016 stuurde 
Michael Vincent me nog steeds 
WhatsApp-berichtjes, waarin 

hij beloofde dat alles goed zou 
komen en dat ik al mijn geld 
zou terugkrijgen. Ik probeerde 
wat contact te houden zodat 
de politie hem misschien nog  
kon opsporen. 
Al met al heb ik in elf 
dagen tijd 43.750 euro 
overgemaakt naar diverse 
bankrekeningnummers, plus 
drieduizend euro voor een 

overboeking van een ticket 
naar Turkije, want hij zou met 
ons meegaan op vakantie. In 
totaal ben ik dus 46.750 euro 
kwijtgeraakt. Het lijkt wel 
alsof ik in die tijd in een soort 
trance ben geraakt, ik kon niet 
meer helder nadenken. Ik 
werd blind meegezogen in de 
mooiste verhalen en beloftes 
en betaalde gewoon. Toen 
mijn geld helemaal op was, 
vroeg hij me zelfs om spullen 

uit mijn huis te verkopen of 
ergens een lening af te sluiten. 
Ik had geen rooie cent meer op 
de bank.” 

Vertrouwen
“Toen heb ik mijn beide zoons 
– een tweeling van twintig – 
alles verteld. Ze waren allebei 
heel verdrietig en tegelijkertijd 
vreselijk kwaad op me: al 
mijn geld was weg en hun 
toekomst ook. Ik heb hun 
vertrouwen geschonden en 
hen pijn gedaan door al mijn 
spaargeld weg te geven aan 
iemand die ik niet kende. Dit 
is de allergrootste fout die ik 
in mijn leven heb gemaakt. Ik 
heb er tot in mijn haarvaten 
spijt van dat ik zo ontzettend 
dom en blind ben geweest om 
er in te trappen. Mijn kinderen 
zijn mijn alles – hoe kan ik dit 
als moeder nog goedmaken? 
Het zal een zeer moeilijke taak 
worden, maar ik ga er alles aan 
doen om weer geld op mijn 
rekening te krijgen, zodat mijn 
beide zoons kunnen studeren 
en ik hen toch een mooie 
toekomst kan bieden. Maar  
wat het allerbelangrijkst is:  
ik moet het vertrouwen van 
mijn kinderen en mijn naasten 
weer terug zien te winnen.” e

‘TOT MIJN LAATSTE CENT HEB IK AAN HEM BETAALD’
Karina (52) was vijfentwintig jaar samen met haar 
man, toen hij vijf jaar geleden – na een moeilijke tijd 
samen – aangaf te willen scheiden. Na een turbulente, 
verdrietige periode, besloot ze vorig jaar op internet 
op te zoek te gaan naar een leuke date. Dat had 
desastreuze gevolgen: een gewiekste oplichter maakte 
misbruik van haar kwetsbaarheid en troggelde haar 
bijna vijftigduizend euro af. 

‘Ik moet het vertrouwen van 
mijn kinderen en mijn naasten 
weer terug zien te winnen’

‘ Het lijkt wel alsof ik in die tijd in 
een soort trance ben geraakt, ik 
kon niet meer helder nadenken’

Karina: “De wereld zit vol met smeerlappen en oplichters. Je hebt 
geen hart in je lijf als je een vrouw met twee kinderen op een 
zwak moment – namelijk wanneer ze op zoek is naar liefde en 
genegenheid – moedwillig al haar spaargeld afpakt. Ik hoop dat 
mijn verhaal een waarschuwing zal zijn voor andere vrouwen en  
dat dit niemand meer overkomt.”
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‘VERBLIND DOOR LIEFDE TRAPTE IK OVERAL IN’

 “Het verwerken van 
mijn ervaring met 
datingfraude is een 

soort rouwproces voor me 
geweest. Alles was in één 
klap verdwenen: mijn liefde, 
mijn dromen, mijn toekomst 
en mijn geld. Het heeft lang 
geduurd voor ik er weer een 
beetje bovenop was. Nu ik 
zover ben dat ik er vrijuit  
over kan praten, maak ik  
de meest ingrijpende 
gebeurtenis uit mijn leven 
openbaar, zodat ik anderen 
misschien kan behoeden  
voor liefdesoplichters. 
Twintig jaar geleden overleed 
mijn man, met wie ik twee 
zoons heb. De jongens zijn 
volwassen en een jaar of 
zes terug besloot ik dat het 
nu tijd was voor mij. Ik ben 
absoluut niet wanhopig of 
koortsachtig op zoek naar 
liefde, maar het zou leuk zijn 
om iemand te vinden voor een 
goed gesprek, gezelligheid en 
leuke dingen. In Nederland 
heb ik verschillende mannen 
ontmoet, maar telkens draaide 
het op niets uit. Zo had ik een 
tijdje iets met een man en het 
leek allemaal heel erg leuk. Ik 
had echter een vakantie naar 

Nieuw-Zeeland gepland en 
toen ik daarvan terugkwam, 
bleek hij het met een ander te 
hebben aangelegd. Een andere 
man zat tijdens onze date de 
hele avond op zijn telefoon te 
kijken. Bij zo iemand haak ik 
al snel af.” 

Ingepakt
“Na een aantal teleurstellingen 
had ik de moed al een beetje 

opgegeven, toen ik net na de 
kerst van 2013 via datingsite 
Lexa een bijzonder berichtje 
kreeg. Tom kwam uit het 
buitenland, had een dochter 
en zag er goed uit. Hij vertelde 
ook hoe hij zijn vrouw had 
verloren. Het begon met wat 
mailtjes over en weer, tot we 
beiden zoiets hadden van: 

af en toe bellen. Hij zei precies 
de goede dingen en toonde 
de juiste interesse – je wordt 
gewoon ingepakt. Nederlandse 
mannen vind ik vaak niet zo 
charmant, dus ik voelde me 
vereerd door alle aandacht.  
Ik begon uit te kijken naar  
zijn mailtjes. Dan ben je  
dus eigenlijk al verkocht.  
Tom was een geboren 
charmeur die het gevaarlijk  
professioneel aanpakte.”

Geloofwaardig
“De omschakeling naar het 
vragen om geld moet je secuur 

timen. Ook dat is het werk van 
een meesteroplichter. Nadat ik 
had verteld dat mijn zoon jarig 
was, zei hij dat zijn dochter 
over twee dagen jarig zou zijn: 
‘Wat leuk, zo vlak na elkaar.’ 
Tom had zijn dochter geld E

gegeven, daarvan kon ze met 
vrienden naar een pretpark 
in Florida. Een maand na ons 
eerste contact gebruikte hij dat 
gegeven als aanknopingspunt 
om te vertellen dat hij 
verdrietig was. Nee, hij wilde 
mij er niet mee belasten. Maar 
we hadden een mooie band 
opgebouwd en daarom drong 
ik aan. Toen kwam het verhaal. 
Zijn dochter had haar 
portemonnee verloren in 
Florida en kon geen kant op, 
terwijl ze naar huis moest 
om naar school te gaan. 
Tom had al zijn spaargeld 
in het nieuwe olieproject 
gestoken en kon niks naar 
zijn dochter overmaken. 
Omdat ik zelf kinderen heb, 
kon ik met hem meevoelen. 
Ik vroeg of hij geen familie of 
vrienden had die hem konden 
helpen. Niks van dat alles. 

Voorzichtig polste hij of ik 
niet kon bijspringen. Er was 
drieduizend dollar nodig en 
hij zou het terugbetalen zodra 
hij halverwege zijn olieproject 
was, want dan kreeg hij een 
flink bedrag uitgekeerd. Ik 

laten we even bellen, dat is 
makkelijker. Het was een 
085-nummer. Daar zocht ik 
niks achter. Ik dacht dat dat 
ergens in de buurt van Den 
Haag was, maar achteraf bleek 
het een landelijk zakelijk 
telefoonnummer te zijn. Je 
kunt alleen vanuit Nederland 
met zo’n nummer bellen, 
maar deze man belde via 
een technische truc vanuit 
Nigeria terwijl hij zei dat hij 
in Amsterdam zat. Tom sprak 
Engels en we vertelden elkaar 
ons levensverhaal. Het klikte.
Al snel vonden we allebei 
dat we een afspraak moesten 
plannen, maar dat kwam er 
nog niet van. Na een week 
of twee intensief contact 

moest hij voor zijn werk 
halsoverkop naar een nieuw 
buitenlands olieproject. Of er 
toen al gevoel was? Ik ben niet 
iemand die snel verliefd wordt, 
maar ik vond de aandacht 
en de gesprekken uiterst 
interessant. Ook tijdens zijn 
werk in het buitenland bleef 
hij me leuke mailtjes sturen en 

Marlon verloor €30.000 aan datingfraude

Marlon (56) wil het taboe rondom het onderwerp 
datingfraude doorbreken. Als slachtoffer wordt ze 
vooral diep geraakt door de reactie: ‘Hoe kun je  
nou zo stom zijn?’ Een periode van enorme  
schaamte heeft ze inmiddels afgesloten, nu is  
het tijd om anderen te waarschuwen.

‘Hij bedankte me, prees me de 
hemel in en beloofde me stellig 
dat hij alles zou terugbetalen’

‘ Tom was een geboren charmeur 
die het gevaarlijk professioneel 
aanpakte. Een meesteroplichter’
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moest het via Western Union 
overmaken aan de nanny, 
want zij kon het geld dan 
namens hem doorsturen naar 
Florida. Het klonk allemaal 
geloofwaardig. Dolblij was hij 
toen ik het geld had gestort. 
Hij bedankte me, prees me 
de hemel in en beloofde me 
stellig dat ik alles terug zou 
krijgen. We hadden elkaar nog 
steeds niet ontmoet.” 

Rode rozen
“Om een lang verhaal kort te 
maken: we kregen een steeds 
hechtere band via e-mail en 
telefoon en voerden steeds 
diepere gesprekken. Op 
Valentijnsdag werd er een 
enorme bos rode rozen bij 
me bezorgd, waar de buren 
zelfs van opkeken. Intussen 
ontstonden er natuurlijk 
telkens nieuwe problemen 
en verdrietige situaties, 
waarbij Tom steeds dringend 
geld nodig had. Goed van 
vertrouwen en blind van liefde 
trapte ik er met open ogen in. 
Ik deed stortingen variërend 
van vijftienhonderd tot 
elfduizend euro. Ik schat dat 
dit alles me in totaal zo’n 
dertigduizend euro heeft 
gekost. Dat geld is voor altijd 
verdwenen en krijg ik nooit 
meer terug. Toen ik de laatste 
twintigduizend euro wilde 
overmaken, kreeg ik eigenlijk 
gelijktijdig een mailtje van een 
vriendin, die iets doorstuurde 

over Nigeriaanse scammers. 
Terwijl ik dat las, besefte ik 
ineens dat ik waarschijnlijk 
ook slachtoffer was. Op zo’n 
moment voel je de grond 
onder je voeten wegzakken.  

Bij mij begonnen alle 
alarmbellen te rinkelen. 
Wat er verder gebeurde, 
weet ik niet meer precies, 
alleen nog dat ‘Tom’ me 
dringend mailde dat hij het 
geld nog niet binnen had en 
dat ik naar de bank moest 
gaan en moest vragen of ze 
het wilden doorsturen. Zelf 
had ik de bank ook meteen 
ingeschakeld. Omdat hij zo 
bleef aandringen, hoopte ik 
dat mijn twintigduizend euro 
misschien nog te redden was.” 

Lichtpuntje
“Ik was behoorlijk opgelucht 
toen ik laatst van mijn 
advocaat te horen kreeg dat 
ik die laatste twintigduizend 
euro terugkreeg. Anders was 
ik vijftigduizend euro kwijt 

geweest. De bank had onraad 
geroken bij die laatste storting 
en had het geld vastgehouden. 
Na tweeënhalf jaar gedoe  
met politie, justitie en 
advocaten, en met veel  

hulp van de Fraudehelpdesk, 
heb ik het nu toch weer  
terug op mijn rekening.  
Daar ben ik zielsgelukkig  
mee. Samen met een 
vriendin heb ik het gevierd 
met champagne. Een klein 
lichtpuntje in mijn duisternis.” 

L

‘Die laatste twintigduizend  
euro kreeg ik gelukkig terug.  
Een klein lichtpuntje’

Commentaar Lexa:  
“De veiligheid van onze 
leden is onze prioriteit. 
Wij doen er alles aan 
om ervoor te zorgen dat 
onze leden in een veilige 
omgeving kunnen daten. 
We zijn continu bezig 
met het ontwikkelen van 
nieuwe methodes om 
fraudeurs van onze service 
te weren. Ook hebben wij 
een zeer deskundig team 
dat dagelijks profielen 
controleert en actief zoekt 
naar verdacht gedrag. 
Daarnaast rekenen we ook 
op de hulp van onze leden, 
die ongepast gedrag 
kunnen melden.”

Marlon: “Datingsites beloven hun profielen te checken, maar 
dat gebeurt in praktijk niet. Lexa doet heel weinig aan het 
voorkomen van fraude en daar ben ik heel boos over. Ergens 
piepklein onderin staan een paar tips over veilig daten, wat heb 
je daaraan? Lexa moet snel actie ondernemen als gebruikers 
aangeven dat een bepaald profiel niet deugt, maar foute 
profielen blijven er soms nog wekenlang op staan.”

Meepraten, of je ervaringen met datingfraude delen? Ga naar www.mijngeheim.nl
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