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Programmatic advertising wordt steeds breder in de markt gedragen als de methode 

voor de in- en verkoop van advertentieruimte, om gegevens te gebruiken voor 

verbeterde personalisatie, om de relevantie van advertenties voor gebruikers te 

vergroten en de ROI van marketeers te verhogen. 

Met de enorme schaal van het programmatische ecosysteem is de supply chain echter 

complexer geworden en vaak minder transparant. Dit gebrek aan transparantie 

opende nieuwe mogelijkheden voor fraudeurs en ‘Ad Fraud’ (advertentiefraude) is 

verschoven van opportunisme naar professie in het digital-advertising-ecosysteem. 

Volgens onderzoek van Juniper Research zijn adverteerders wereldwijd in 2018 $ 51 

miljoen per dag aan advertentiefraude verloren, wat neerkomt op $ 19 miljard 

gedurende het hele jaar. Maar met de recente onthulling van fraudenetwerken zoals 

3ve of Methbot door de FBI leidt Ad Fraud tot een actuele, grote publieke discussie.

De diverse initiatieven die vanuit de industrie in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld om 

een beter programmatic ecosysteem te creëren, maken het steeds minder lucratief om 

te frauderen. 

Het open-RTB-protocol van IAB, voor het eerst geïnstalleerd in 2010, bood een 

standaard voor hoe technologieproviders moeten verbinden en welke informatie ze 

met elkaar moeten communiceren, en gaf met de recente update 3.0 antwoorden op 

vragen uit de markt naar beveiliging, transparantie en authenticatie. 

Technologieleveranciers detecteren en monitoren inmiddels dan ook de kwaliteit van 

hun inventaris, om ongeldige of niet-veilige inventaris te verwijderen. Ad creative

auditsystemen zijn in de loop van de jaren aanzienlijk verbeterd om kwaadwillende of 

frauduleuze advertenties te detecteren en te blokkeren, nog voor vertoning aan de 

gebruiker. 

Met de adoptie van ads.txt, een initiatief van IAB Tech Lab dat is uitgerold in mei 2017, is 

een belangrijke inkomstenbron voor fraudeurs gereduceerd. De belangrijkste 

doelstelling van IAB met het ads.txt-project is om de transparantie binnen 

programmatic advertising over gecertificeerde of toegestane inventarisleveranciers te 

vergroten en publishers meer controle te geven over hun inventory om ongewenste 

tussenpersonen uit de supply chain te verwijderen en zodoende advertentiefraude te 

voorkomen. Het bijbehorende type fraude verschoof vervolgens van web naar apps, 

maar nu is ook app-ads.txt beschikbaar!

Na eerder al diverse whitepapers over transparantie, ads.txt en headerbidding te 

hebben gepubliceerd, om zo ook Ad Fraud duidelijk te onderscheiden van 

transparantie- en/of brand-safetykwesties, wil de IAB Nederland Taskforce 

Programmatic met de whitepaper ‘Ad Fraud in digital advertising’ het kennisniveau ten 

aanzien van Ad Fraud verhogen en in kaart brengen hoe omvangrijk Ad Fraud in 

Nederland is. Met deze inzichten kunnen zowel inkoop- als verkooppartijen acties 

ondernemen om de verschillende vormen van fraude te bestrijden en de inkomsten 

van fraudeurs te verminderen.

Veel leesplezier! 
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Nepadvertenties, nepsites en nepverkeer, dit zijn allemaal vormen van 

advertentiefraude die worden ingezet om de stroom van advertentiegelden af te 

romen. Stel je een scenario voor waarin een adverteerder op de radar van zijn 
doelgroep wil komen door te investeren in online displayadvertenties. Om dit te 

bereiken huren ze bijvoorbeeld een bureau in om relevante advertentienetwerken te 

identificeren op basis van hun doelgroep, of misschien hebben ze zelf direct contact 

met uitgevers. Hoe dan ook, hun onlinemarketingbudget wordt besteed aan het kopen 

van advertentieruimte om hun merk online te promoten. Wat ze alleen niet zeker weten 

is of hun advertenties ook echt worden aangeboden aan de juiste doelgroep; in 

sommige gevallen lijken de advertenties te worden getoond aan bots in plaats van aan 

legitieme gebruikers.

Ad Fraud bestaat al vanaf het begin van online adverteren, maar de laatste jaren heeft 

het steeds meer grip gekregen nu het RTB-model (real time bidding) op grote schaal 

wordt toegepast. Nepgebruikers, nepverkeer, nepklikken – het dient allemaal hetzelfde 

doel: adverteerders verleiden budgetten te besteden voor views en klikken die niet 

door mensen hebben plaatsgevonden.

Huidige detectietechnologieën filteren en corrigeren 1,4-2,1% van het verkeer op 

Nederlandse websites bij de exploitanten. Echter, Noordwest-Europa is koploper in 

preventie en de rest van Europa volgt.

1.1 Hoe groot is het Ad Fraud-probleem wereldwijd?

Volgens onderzoek van Juniper Research zijn wereldwijd adverteerders in 2018 circa $ 

51 miljoenper dag verloren aan advertentiefraude. The World Federation of Advertisers

voorspelt in ‘Compendium of Ad Fraud Knowledge’ dat in 2020 adverteerders $ 140 

miljard zullen verliezen aan advertentiefraude. In hun rapport roept ze dan ook op tot 
een ingrijpende verandering in de manier waarop geld in media wordt geïnvesteerd.

Wat is Ad Fraud?
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https://www.businesswire.com/news/home/20170926005177/en/Juniper-Research-Ad-Fraud-Cost-Advertisers-19
https://www.wfanet.org/app/uploads/2017/04/WFA_Compendium_Of_Ad_Fraud_Knowledge.pdf


In Amerika onderzoekt de FBI Ad Fraud op meerdere plekken in de advertentieketen: 

mediabureaus, adtech en professionele bendes, met als doel het restitueren van 

frauduleuze advertentieverkoop. WhiteOps, die onlangs de FBI hielp bij het oprollen van 

botnetwerk 3ve, elimineert ruwweg 4,9% van de totale ‘ongeldige traffic’ (inclusief VS 

traffic) van SSP’s door te voorkomen dat de veiling plaatsvindt als een bot optreedt als 

bezoeker.

Opvallend is in veel gevallen van advertentiefraude, zoals bij het grootschalige 

advertentiefraudeprogramma waarvan Google erkende dat daarmee bijna $ 10 

miljoen van zijn advertentienetwerken en partners is ontvreemd, dat de betrokken 

bureaus en adverteerders geen commentaar willen of kunnen geven op de vraag welk 

budget aan frauduleuze advertenties is besteed. Hierdoor is het lastiger om een 

realistisch beeld te schetsen van de huidige problematiek. 

Ook Facebook realiseert zich nu, na onlangs bijna aangeklaagd te zijn vanwege meer 

dan 1.000 nepcampagnes die op hun platform verschenen, de omvang van het 

probleem. Ze beloofden binnenkort een nieuwe ‘Scam ad reporting button’ te 

implementeren om het voor gebruikers gemakkelijker te maken promoties te markeren 

waarvan zij vermoeden dat ze frauduleus zijn. Facebook beloofde de service te 

ondersteunen met een ‘toegewijd intern operatieteam’ waarvan het de taak is om de 

rapporten te onderzoeken en proactief gerelateerde advertentietrends te identificeren 

die misbruik maken van hun platformen.

1.2 Ad Fraud in Nederland

Wat betreft de financiële gevolgen van Ad Fraud op de Nederlandse markt zijn er op 

dit moment nog geen onderzoeksrapporten beschikbaar die inzicht geven. De 

specialisten die hebben meegewerkt aan deze whitepaper durven wel te stellen dat 

de cijfers met betrekking tot de Nederlandse markt beduidend lager zijn dan de 

wereldwijde cijfers. Advertentiefraude in Nederland zit voornamelijk in het inkoopbeleid 

en in mindere mate bij nepsites en nepverkeer. Als mediabudget nog steeds zonder 

ads.txt wordt ingekocht, dan is dit een bewuste keuze.

Binnen Europa wordt Nederland gezien als een incubatormarkt die innovatie stimuleert 

en naar hoge standaarden streeft als het gaat om programmatic advertising. Zo ligt de 
adoptie van ads.txt bij professionele uitgevers bijvoorbeeld op 96% en de 

zichtbaarheidsstandaard is 70%. Deze cijfers liggen aanzienlijk boven de gemiddelde 

normen in andere Europese landen, met name in het zuiden van Europa. Ook zijn 

percentages voor Ad Fraud en Invalid Traffic (IVT) in Nederland lager dan het 

wereldwijde/Europese gemiddelde.

Op het gebied van IVT zijn er wel Nederlandse cijfers. Met dank aan Improve Digital, 

AppNexus en Pubmatic, die ons hebben ondersteund in dit onderzoek. Hoewel de 

cijfers vanuit verschillende samenstellingen en meetmethoden zijn gebundeld, kunnen 

we er een aantal opvallende aandachtspunten uit halen:

1. De meeste IVT wordt vooraf geblokkeerd en komt niet de veiling in, soms volgt de 

correctie achteraf.

2. Deze cijfers zijn representatief voor websites waarop deze advertentiesystemen 

staan, maar niet voor die waarop deze advertentiesystemen níét staan, zoals 

obscuurdere sites met ads of simpelweg omdat er geen ads op staan zoals e-

commercesites zonder ads.

3. Sommige partijen gebruiken 4 detectiesystemen of partners, zoals WhiteOps, met 

daarnaast een handmatig systeem om actief in te grijpen.

4. De spreiding in IVT ontstaat onder andere door te ruim of te krap meten, de 

kwaliteit van het verkeer, devicetype, et cetera.

5. Voor display op webverkeer is de IVT laag, maar voor video en in-app hoog. De 

weging van devices in de percentages verschilt.

6. IVT-metingen variëren per tijdstip en het percentage stijgt als een botnetwerk zeer 

actief is
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Range per SSP SSP A SSP B SSP C TAG WhiteOps

IVT-percentage 1,4% Benelux 2,1% NL
4,9% EU & VS

1,3% NL 0,53% (TAG 
certified, NL, 
UK, FR, DE, IT )
8,99% (industry 
average, non-
TAG-certified)

4,9% (global, 
incl. VS)

Bron: IVT-percentages in Nederland van verschillende SSP’s. TAG European Ad Fraud Research, 
Whiteops.com 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2848641/TAG_EU_Fraud%20Study_2019.pdf


“Als saleshouse van digitale-advertentieruimte zien we dat met de systemen die wij gebruiken de invalid traffic op door ons gecureerde Nederlandse websites 

0,9-1,7% is en in Spanje minder dan 1,9%; onder andere WhiteOps en Google elimineren dit uit de veiling. Dat verkeer wordt ook door marketingbots of 

onbewuste websitefouten veroorzaakt. ‘Fout’ verkeer inkopen zien we dan ook als een keuze van de inkoper, omdat vragen achterwege blijven of omdat 

bewust weggekeken wordt. Hoe je fout aanbod in app, video en op internationaal verkeer vermijdt, wordt door IAB, publishers en ons geduid, maar kan door 

marketeers en met name hun procurement beter worden opgevolgd. Het contrast met de inzet van de FBI in Amerika is daarmee erg groot.” Bert Jan ten Kate –

Massarius

1.3 Conclusie

De conclusies die uit deze cijfers getrokken kunnen worden zijn:

1. Gerenommeerde SSP’s hebben een plan van aanpak waarmee ze nepverkeer op hun platformen kunnen detecteren en uitsluiten.

2. IVT is hoger op video en in-app. In-app-IVT zal snel dalen door de introductie van APP-ads.txt.

3. Het IVT-percentage op Nederlandse sites die werken met deze platformen heeft gemiddelden van 1,4%-2,1% en 5% voor daarbuiten.

4. Werken zonder systeem en 1%-3% aannemen kan niet, omdat bottraffic piekverkeer vertoont en je dan zicht hierop mist.

5. IVT-percentages zijn opvraagbaar, maar zijn zeer beperkt op detailniveau beschikbaar.

6. Kennis en ervaring onder Nederlandse exploitanten varieert sterk, maar zal naar verwachting toenemen met als gevolg dat bottraffic steeds beter wordt gedetecteerd en geweerd 

door exploitanten.

Maar ondanks het feit dat Nederland klein is, iedereen elkaar kent, iedereen dezelfde opvatting van kwaliteit heeft en Nederlandse websites nieuwe standaarden en innovaties snel 

implementeren, blijft de kans aanwezig dat de Nederlandse markt wordt beïnvloed door internationale spelers die op de markt actief zijn. Daarom geloven wij als taskforce dat het zeer 

positief is dat internationale bedrijven advertentiefraude vanuit een mondiaal en schaalbaar perspectief aanpakken. We zien daarmee het bewustzijn ten aanzien van, de focus op en de 

beweging tegen Ad Fraud groeien. Elke overwinning op frauduleuze actoren – of dat nu op mondiaal of op lokaal niveau is – zal helpen om de veiligheidskloof te dichten en maakt de 

Nederlandse markt professioneler.
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2. Waar en hoe kan Ad 

Fraud in de keten

plaatsvinden?
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Om te begrijpen in welke fases van het online-advertisingproces advertentiefraude kan plaatsvinden is het belangrijk dat je weet hoe websites worden gebouwd en hoe ze 

werken. 

Deze whitepaper benoemt de losse fraudetechnieken. De stappen hieronder illustreren hoe de fraudeur deze technieken combineert in een surfsessie op nieuws- en e-

commercesites, waarmee hij zijn rendement verhoogt. In het kort: een mens of bot bezoekt een nieuwswebsite en een webwinkel zodat de retargetingcookie gedropt wordt, 

waarna die winkel hoog biedt op een advertentiesysteem in een (copy) site. Het advertentiesysteem keert dat geld uit aan de cybercrimineel.

Stappen a, b en c1 zijn een normaal websitebezoek. Voorbeeld c2 laat zien waar een server/bot zich voordoet als mens en vervolgens naar een nepwebsite surft. 

Het lezen van visuals vergt basiskennis over programmatic advertising. Voor de puzzelliefhebbers: probeer de groene vierkantjes te verbinden met de rode rondjes.

Weten hoe websites gebouwd worden en werken, en welke advertentieruimte je wilt kopen, helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen. Onderstaand voorbeeld van een 

browsesessie door een gebruiker, toont waar fraude kan plaatsvinden. Het is de moeite waard om rustig te lezen. Stappen a, b en c1 zijn een normaal websitebezoek en c2 is waar 

een server/bot zich voordoet als mens en vervolgens naar een nepwebsite surft. Deze uitleg vereist basiskennis over programmatic advertising. Puzzel: probeer de groene 

vierkantjes te verbinden met de rode rondjes.

Waar en hoe kan Ad Fraud in de keten plaatsvinden?
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“Het is reëel om te zeggen dat advertentiefraude niet snel zal verdwijnen. Financieel is het voor de fraudeurs gewoonweg te interessant. Maar dat betekent niet 

dat we als markt stil moeten zitten terwijl we geschoren worden. We moeten advertentiefraude collectief en met gezond verstand bestrijden. Zo moet je als 

media-inkoper blijven aandringen op logdata, zelf alle data nauwkeurig analyseren en altijd om extra toelichting vragen als je geweldige resultaten hebt met 

een onrealistisch lage CPM en CPC. Wees altijd alert en investeer in tools waarmee je inzicht krijgt in meetbare en echte bedrijfsresultaten.” 

Jost Lönebach – Adbonitas

2.1 Geldstromen 

Het programmatic online-advertisinglandschap is groot en redelijk complex. Dit zorgt er 

onder andere voor dat de geldstromen niet voor alle betrokkenen even duidelijk zijn. Wist je 

bijvoorbeeld dat, voordat advertentiefraude ook echt gedetecteerd kan worden, er al veel 

bedrijven in het proces zijn betrokken die allemaal al aanzienlijk wat geld hebben verdiend 

aan de campagne voordat deze überhaupt is gestart? In onderstaande visual illustreren we 

de diverse geldstromen in een typische programmatische supply chain om aan te tonen 

waar fraude het systeem binnenkomt.

De getoonde cijfers omvatten onderzoek van zowel Warc als de World Federation of 

Advertisers. Vanwege de complexiteit van de supply chain is het moeilijk om het werkelijke 

aandeel van de investeringen van adverteerders te bepalen waarvoor technologie-

intermediairs zich hebben ingezet.
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Meer realisatie en betrokkenheid vanuit adverteerders

tegen Ad Fraud

“Bij ING staat Brand Safety voorop. We hechten veel waarde aan 

transparantie in het programmatic landschap en doen er alles aan om 

Ad Fraud te voorkomen. Hierin zoeken we actief de samenwerking op 

met onze media agency.”

Djémilah Dalhuisen – Teamlead Media & Content bij ING

De inkoopkant van online advertising wordt in de meeste gevallen door 

mediabureaus en trading desks gedaan, maar soms ook door de 

adverteerder zelf. In elk geval is deze laatste uiteindelijk de partij die 

afrekent voor de ingekochte advertentieruimte. Toch leeft het onderwerp 

Ad Fraud nauwelijks aan adverteerderszijde. Hoe komt dat?

Dit ligt deels bij de adverteerder zelf, door de manier van sturing. 

Campagneresultaten worden typisch afgerekend op jaar-over-

jaarindexen. Of, met andere woorden, hoe goed rendeert mijn 

mediabudget ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar? Als er in 

beide gevallen sprake is van advertentiefraude, dan worden de targets 

nog steeds gehaald. Op deze manier lijkt er dus helemaal geen probleem 

te bestaan. Daarnaast wordt er soms nog te veel naar de click gekeken. 

Als een campagne het ene jaar zeer hoge CTR’s haalt, en het jaar erop 

wordt fraude aangepakt en zakt de CTR in, hoe is dit dan intern uit te 

leggen? Uiteraard door andere, betere KPI’s te hanteren. Echter, het 

belang is om bepaalde targets te halen, en als dit clicks zijn, dan is de 

aanpak van fraude niet top of mind.

Informatie met betrekking tot de impact van fraude wordt niet altijd 

proactief richting de adverteerder aangeleverd. Zo rapporteren DSP’s het 

fraudepercentage wel, maar niet specifiek per campagne, en daarmee is 

het gevolg van fraude op de resultaten moeilijk te meten. Dat exacte 

getallen in de rapportages ontbreken, is goed te verklaren

Op het moment dat fraude wordt gedetecteerd, bijvoorbeeld door een inkoper aan bureauzijde of 

door de DSP- of SSP-technologie, worden views en clicks vooraf, direct of met terugwerkende kracht 

verwijderd. Maar hoe lang heeft deze fraude nu bestaan, en in welke mate heeft de fraude in deze 

periode de resultaten negatief beïnvloed? Dit is een lastig te beantwoorden vraag. De meeste 

bureaus en DSP’s leveren dit soort data niet aan. Hierdoor blijft de aanpak van fraude een lage 

prioriteit houden aan de adverteerderskant.

Kortom, bij adverteerders ontbreekt vaak de kennis, maar de markt levert gedetailleerde informatie 

slechts beperkt aan. Toch ligt hier wel de sleutel voor de oplossing van het probleem. Hoeveel pijn 

doet de advertentiefraude nu echt als het gaat om impact op de targets? Door adverteerders 

duidelijker te wijzen op die impact, kan de bewustwording enorm toenemen, met als gevolg dat alle 

betrokken partijen zich meer zullen inzetten om advertentiefraude tot een minimum te beperken. Het is 

daarom zaak adverteerders mee te nemen en in te voeren in de complexe materie van 

advertentiefraude. MarCom-professionals zijn vaak niet getraind in marketingtechnologie. Kennis 

daarvan zal hopelijk leiden tot een open dialoog, tot meer kritische vragen, wat de prioriteit in de 

aanpak van fraude op alle niveaus op kleine én grote platformen zal verhogen.
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4. Ad Fraud aan de 

aanbodzijde

Ad Fraud in digital advertising



"We ondernemen meerdere acties om advertentiefraude aan de 

aanbodzijde te voorkomen. Ten eerste eisen we een hoge standaard 

voor het voorkomen van advertentiefraude bij onze toeleveringspartners. 

Wij gebruiken ads.txt voor de authenticatie van onze domeinen en 

scannen deze ook regelmatig met behulp van een derde partij, dit om 

de hoeveelheid van non-human en ongeldig verkeer te meten. Het 

allerbelangrijkste is dat wij rechtstreeks aan onze klanten (agency of 

adverteerder) verkopen en hun een transparante en veilige inventaris 

aanbieden.”

Les MacKenzie – De Persgroep 

Het detecteren van advertentiefraude is een van de grootste uitdagingen aan 

de aanbodzijde van de keten. Zo zijn er maar liefst tien verschillende ‘vormen’ 

van advertentiefraude en deze worden ieder jaar complexer en moeilijker te 

detecteren. Bots worden slimmer en weten steeds beter de bewegingen van 

een echt mens na te bootsen (zie 3ve). Veel media-inkopers proberen fraude 

te blokkeren door domeinen uit te sluiten of zelfs op het niveau van de SSP te 

kijken of een SSP aan of uit mag staan. Dit is echter geen oplossing voor het 

probleem. Uitgevers zijn vaak niet de veroorzaker van het probleem en als een 

DSP de impressie heeft ingekocht is het kwaad al geschied. Uitgevers kunnen 

wel onbekwaam zijn en mogen daarop aangesproken worden.

Om te voorkomen dat de fraude wordt vermomd als aanvaardbaar verkeer, 

wordt het aanbevolen om niet alleen nepverkeer te blokkeren, maar juist te 

onderzoeken wat en wie ervoor verantwoordelijk is en op zijn minst een 

melding te maken. 

Bedriegers doen er alles aan om hun activiteit te verbergen om detectie te 

voorkomen. Na een grondige analyse kan echter worden ontdekt dat ze 

digitale voetafdrukken hebben achtergelaten waarmee ze zichzelf verraden. 

Door een grondige inspectie van het verkeer kun je de bron van clusters van 

vals verkeer identificeren in plaats van alleen maar één site tegelijk te 

identificeren en te blokkeren.

Om het probleem op te lossen en de controle over online advertentieverkeer terug te nemen, 

moet er gedetailleerde informatie over de frauduleuze bronnen beschikbaar zijn. Anti-

fraudesystemen laten nepverkeer toe en vervolgens, door het ondervragen van de bron, kan 

reverse-engineeren aan het licht brengen hoe de zwendel is opgezet, wat resulteert in het 

elimineren van het hele programma dat fraude creëert in plaats van alleen maar het nepverkeer 

te blokkeren. Problematische bronnen worden gecategoriseerd en bepaalde 

gemeenschappelijke kenmerken worden bijgehouden en gerapporteerd. Als er meer bekend is 

over de bronnen van nepverkeer, kunnen effectievere corrigerende maatregelen worden 

genomen. Een betere beschrijving van nepverkeer kan het verschil maken tussen het volledig 

elimineren van een uitgever en het houden van de uitgever door het nepverkeer te wieden en het 

goede te bewaren.

De echte overwinning in het bestrijden van advertentiefraude wordt behaald wanneer 

reclamefraudeurs worden geïdentificeerd en hun activiteiten worden gestaakt. Door een doel in 

te stellen voor schoon verkeer, nepverkeer te blokkeren, maar ook de oorzaak te diagnosticeren 

en te elimineren, kunnen de omvang en impact van het probleem met de advertentiefraude 

worden verkleind.
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4.1 De verschillende vormen van Ad Fraud aan de aanbodzijde 

1. Bottraffic

Een bot is een computerprogramma dat grotendeels automatische, repetitieve taken 

uitvoert zonder afhankelijk te zijn van interactie met een menselijke gebruiker. ‘Goede’ bots 

zoals webcrawlers van internetzoekmachines houden zich aan de Robot Exclusion 

Standards, maar kwaadaardige bots worden gebruikt om in te breken op servers of 

afzonderlijke computers. Als bots met elkaar communiceren, wordt dit een botnet

genoemd. Bots kunnen voor allerlei doeleinden worden ingezet, maar meestal gebeurt dat 

voor click- of impressiefraude, waarbij frauduleuze impressies of clicks worden 

gerapporteerd als legitiem.

2. Botvirussen

Deze vorm van advertentiefraude bestaat uit geavanceerde computervirussen die zijn 

ontworpen om menselijke gebruikers te simuleren en een virtueel publiek te maken dat de 

meetdoelen van de online advertentiecampagne met weinig menselijke inspanning 

bereikt. Deze virussen worden verspreid vanuit grote netwerken van gecoördineerde 

machines, ook wel bekend als botnets. Ze worden vaak bediend vanaf gewone pc’s en 

handsets die zijn geïnfecteerd met een virus en die de commando’s volgen van de bot-

operator. Bots gebruiken vaak geavanceerde imitatiealgoritmes die de 

beveiligingsmaatregelen omzeilen.

3. Website scraper bots

Scraper bots stelen originele inhoud van een website en gebruiken deze zonder 

toestemming op verschillende sites op internet. Meestal weten slachtoffers van scraper bots 

niet eens dat hun inhoud is gestolen, tenzij ze er actief naar zoeken.

4. Search fraud

Zoekfraude houdt in dat nepwebsites worden opgezet die zich richten op de duurste 

zoekwoorden, wat adverteerders aantrekt door hun website te laten lijken op die van een 

gevestigde en gerenommeerde uitgever. Adverteerders kopen advertentieruimte op deze 

sites om te adverteren tegen de populaire zoekwoorden. Vervolgens gebruikt de eigenaar 

van de nepsite zijn bots om op die advertenties te klikken, waardoor ze een CPC-opbrengst 

genereren.

5. Ad stacking

Als advertenties zijn gestapeld, moeten adverteerders betalen voor adserving zonder dat 

deze zijn vertoond aan de gebruiker. Advertenties worden opzettelijk weergegeven op een 

manier die onzichtbaar is voor het menselijk oog, zoals gestapeld worden onder andere 

advertenties op een pagina of worden weergegeven in een ‘onzichtbaar iFrame’. Alleen 

de bovenste advertentie wordt weergegeven.

6. Pixel stuffing

Vergelijkbaar met advertentiestapeling is pixelvulling, hoewel hierbij geen van de 

advertenties wordt weergegeven. Fraudeurs ‘vullen’ advertenties in de 1x1 pixels van de 

pagina, zodat ze technisch gezien nog steeds aanwezig zijn wanneer een pagina wordt 

geladen, maar ze zijn niet te zien. En hoewel gebruikers ze niet kunnen zien, krijgen 

adverteerders nog steeds de rekening voor de vertoning. Videoadvertenties kunnen ook in 

een pixel worden gepropt. Heb je ooit een webpagina bezocht waarop audio wordt 

afgespeeld, maar nergens een video te zien is? Dat komt waarschijnlijk omdat het een 

video is die in een pixel is gepropt, dus je kunt er niet echt mee interacteren, zelfs als je dat 

wilde.

7. Domain spoofing

De website wordt onder een andere naam aangeboden in de veiling. Domain spoofing

kan moeilijk te detecteren zijn, wat het lucratief maakt voor fraudeurs. Er is slechts één 

coderegel nodig om het slachtoffer te worden van domeinvervalsing. Fraudeurs kunnen de 

URL van hun websites wijzigen en de URL van een gerenommeerde site kopiëren. Fraudeurs 

nemen deze ‘gerenommeerde’ site over en verkopen advertentieruimte met korting, zodat 

dit een goede deal lijkt voor advertentieruimte op een premiumsite. In werkelijkheid betaalt 

de adverteerder echter de bijna-premiekosten voor minder dan kwaliteitsruimte. Meestal 

komt een advertentie terecht op een site met dubieuze inhoud, met eventuele 

merkschade op de koop toe.

8. Hostile tools

Fraudeurs die het meetsysteem ontregelen, denken dat ze advertenties van een ander, 

lucratiever apparaat bekijken. Dit kan worden gedaan door virtuele machines, 

gecomputeriseerde mobieletelefoon-emulators, plug-ins of extensies.

9. Tunneled traffic

Tunneled traffic heeft betrekking op verkeer van fraudeurs die hun echte geolocatie

maskeren. Dit wordt normaal gesproken bereikt door proxy of VPN te gebruiken om de IP-

adressen van gebruikers te maskeren. Nepverkeer komt meestal van ‘click farms’ die echte 

mensen gebruiken om op advertenties te klikken en applicaties te installeren terwijl ze zich 

voordoen als gebruikers op gewenste locaties.

10. Placement fraud

De laatste vorm van advertentiefraude is dat advertentieruimte simpelweg verkeerd wordt 

aangeboden. Soms opzettelijk, soms uit onwetendheid. Voorbeelden hiervan zijn: zoveel 

mogelijk rich media (over elkaar) serveren; advertentieruimte buiten het zicht serveren en 

refreshen, onder aan of buiten het scherm; hoog geprijsde uitingen van PC op phone

serveren.
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4.2 CHECKLIST – Zo voorkom en detecteer je Ad Fraud aan de 

aanbodzijde 

1. Wees bewust en redelijk bij het inkopen van media

Als een propositie te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. Een goed 

geïnformeerd mens telt voor twee. Het is dan ook belangrijk dat ook de mensen aan de 

aanbodzijde goed worden opgeleid. Ziet iemand heel lage prijzen voor premium 

inventory? Dan moeten automatisch alle alarmbellen afgaan. Botnets zullen op 

nepsites vaak lagere CPM’s draaien om zo populair te worden in het DSP-algoritme dat 

traffic kostenefficiënt heeft geoptimaliseerd.

2. Ken de parameters waar een fraudefilter rekening mee houdt bij het detecteren

Op basis van onderstaande parameters kan door mens of algoritme bekeken worden 

of er veel verkeer uit één bron komt of dat specifieke sites onredelijk hoge CTR’s

genereren

3. Maak en onderhoud een database/lijst met veelvoorkomende leveranciers en 

websites 

• Koop alleen in op websites met ads.txt en op de vendor ID’s die op die website in 

ads.txt staan vermeld

o Als iets niet klopt, vraag dit dan ook na daar waar de inventory beschikbaar is 

gemaakt

• White- en blacklist aangeboden URL’s

o Check/vraag om ‘Bid-URL’-lijsten of analyseer je log level data reports regelmatig 

om te zien waar je media inkoopt

o Pas je white- en blacklists regelmatig aan, het ecosysteem is immers heel 

dynamisch

4. Onderhoud directe relaties met het eindplatform en de uitgever, om levering en 

eventueel prijs te verifiëren

5. Gebruik verificatietools met wijsheid en ken de beperkingen: het is een gereedschap, 

geen doel

Er zijn erg veel goede tools op de markt om advertentiefraude te detecteren en te 

blokkeren. De grootste partijen zijn MOAT, Integral Ad Science, TAG en Double Verify. 

De meeste van deze vendors zijn al standaard ingebouwd in een DSP, maar het is ook 

mogelijk om met third party verification tools te werken zonder integratie. Het is natuurlijk 

ook altijd aan te raden om je gezonde verstand te gebruiken. Alle systemen die fraude 

detecteren kosten geld en geven ook false-positives. Als een systeem € 0,05 CPM kost 

en je advertentie-inkoop is € 5,- CPM, dan betaal je 1% kosten, terwijl de fraude in 

Nederland minder dan 1%-5% is bij bekende partijen. Als je voor € 1,- CPM inkoopt, dan 

is de oplossing duurder dan de kwaal.

6. Leid je campagnemanagers en mediakopers op

Leer jonge en minder ervaren mediakopers over de parameters waar je op moet letten, 

hoe je onraad kunt ruiken en welke hulpmiddelen je als bedrijf moet gebruiken en hoe 

je deze kunt aanpassen aan je dagelijkse werkzaamheden. Zolang marketeers of 

bureaus onervaren campagnemanagers blijven inzetten en daarmee prijs boven 

kwaliteit en kennis verkiezen is het einde niet nabij. Een webmaster die in de 

sitestatistieken duikt of gebruikmaakt van een traffic monitoring tool, kan eenvoudig de 

grootste uitwassen filteren. Zo zie je bijvoorbeeld in onderstaande figuur aan de 

linkerzijde een user-ID die 204.218 keer op een dag een website bezoekt. Dit is dus geen 

echte bezoeker. Daarnaast zie je een screenshot van traffic monitoring.
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5. Ad Fraud aan de 

inkoopzijde
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“Als DSP ben je medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

ecosysteem. Let als technologiepartij op welke buyers met je platform 

werken en zorg ervoor dat de juiste tools beschikbaar zijn voor je 

eindgebruiker om fraude te detecteren en te elimineren.”

Marvin Vacquier Droop – Platform 161

Niet alleen adverteerders worden het slachtoffer van advertentiefraude. Ook 

mediabureaus en trading desks lopen risico’s zoals reputatieschade omdat ze 

onbedoeld profiteren van advertentiefraude door middel van vergoedingen 

en commissies. Uitgevers lopen zelfs het grootste risico omdat ze het meest te 

verliezen hebben als inkopers hun budget besteden aan de verkeerde 

websites. Gerenommeerde uitgevers zijn aantrekkelijk voor fraudeurs, omdat 

copy sites budget ontnemen, en hun bots de echte sites bezoeken om hun 

profiel te plaatsen in waardevolle doelgroepen. Uitgevers die bot en menselijk 

verkeer niet kunnen onderscheiden, worden al snel het slachtoffer doordat 

hierdoor de basisintegriteit van hun product in twijfel wordt getrokken. Met als 

gevolg dat hun bedrijf in gevaar komt doordat adverteerders sceptischer 

kunnen worden en minder geneigd zijn om de zakelijke relatie voort te zetten.

De realiteit is dat iedereen in het digitaleadvertentie-ecosysteem gevoelig is 

voor advertentiefraude. En dit probleem zal pas worden verholpen als álle 

partijen uit de keten écht gaan leren samenwerken en investeren in zowel 

techniek als mensen.

Zo moet adverteerders onder andere inzicht in de voorraad en verkeersbronnen van uitgevers 

en bronactiviteiten van derden worden geboden. Uitgevers moeten zich daarentegen gaan 

beschermen tegen advertentie-injectie door botdetectie- en domeindetectiesoftware te 

gebruiken om het risico op botverkeer te beperken. Daarnaast moeten bewakings- en 

beoordelingshulpmiddelen van derden worden gebruikt om de kwaliteit van het verkeer van 

een uitgever te bewijzen en het vertrouwen van de adverteerder in de uitgever te certificeren. 

Adverteerders moeten daarom partners aan de inkoopzijde selecteren die advertentiefraude 

proactief bestrijden om er zeker van te zijn dat hun inhoud wordt weergegeven in een 

merkvriendelijke omgeving. Aan beide uiteinden van het spectrum moeten actoren in de 
branche waakzaam zijn en sterk staan in hun vraag naar kwalitatief hoogwaardig menselijk 

verkeer als ze een goede en duurzame toekomst willen hebben.
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5.1 De verschillende vormen van Ad Fraud aan de inkoopzijde 

1. Cookie stuffing

Deze vorm van advertentiefraude heeft de commissies van gelieerde bedrijven als 

target. Merken belonen filialen die praten over hun producten of diensten en proberen 

mensen naar de website te drijven om een aankoop te doen. Affiliate-fraudeurs 

gebruiken bots om verkeer naar gelieerde websites te sturen en gebruiken vervolgens 

cookies om dat verkeer bij te houden. Als een van de gebruikers converteert en een 

aankoop doet, kan de fraudeur geld weghalen dat eigenlijk bedoeld is als commissie 

voor gelieerde bedrijven.

2. Ad injection

Advertentie-injectie vindt plaats wanneer fraudeurs consumenten een schijnbaar 

onschuldige browserwerkbalk of -uitbreiding aanbieden die in feite software blijkt te zijn 

die advertenties injecteert op nietsvermoedende sites waarvoor nog nooit is betaald. 

Meestal zijn deze advertenties schadelijk voor een website omdat deze kunnen 

adverteren voor ongepaste inhoud of de advertentie van een concurrent kunnen 

weergeven. Advertentie-injecties beschadigen niet alleen de reputatie van een website, 

ze kunnen deze ook vertragen tot het punt waarop consumenten niet willen blijven 

hangen om de pagina te laden. Bezoekers kunnen advertenties te zien krijgen op een 

site die nooit advertenties heeft willen weergeven, of er kan een video zijn ingepakt in 

een pixel die audio afspeelt over de inhoud van de site zonder deze uit te schakelen. Het 

kan de site ook als goede advertentieruimte devalueren vanwege het type inhoud dat in 

deze geïnjecteerde advertenties wordt weergegeven.

3. Lead/conversion/click fraud

Hierbij worden frauduleuze gebruikersacties, zoals klikken, verzoeken om meer informatie 

over een product te ontvangen, als legitiem gerapporteerd.

4. Wrong brand information 

De advertentietekst beweert van een adverteerder te zijn die in werkelijkheid niet in de 

advertentie wordt weergegeven. Deze vorm van fraude wordt gebruikt om te adverteren 

voor gevoelige merkcategorieën zoals: gokken, alcohol, naaktheid, en op websites te 

verschijnen die deze merken of merkcategorieën meestal niet toestaan. Dit kan het 

imago van een website vaak schaden en ontevredenheid en wantrouwen veroorzaken 

bij gebruikers.

5. Spy bots

Spy bots worden gebruikt voor surveillance en datamining om informatie over een 

persoon, website of bedrijf te verzamelen. Meestal verkopen hackers de verzamelde 

informatie vervolgens aan een marketingbedrijf of een concurrerend bedrijf.

6. Size/format fraud

Fraude in ad size bestaat vooral doordat er geld te verdienen is aan video of grotere 

formaten. Bijvoorbeeld het inkopen van een rectangle 300x250 en daarin een video 

vertonen. Wat ook voorkomt is het openen van een pop-up met daarin een autoplay

video zonder geluid. Deze video wordt niet gezien, maar wordt wel door de adverteerder 

betaald. Het is dus belangrijk om viewability- en Ad Fraud-tools te gebruiken om dit soort 

fraude tegen te gaan.
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5.2 CHECKLIST – Zo voorkom en detecteer je als uitgever Ad Fraud

aan de inkoopzijde 

1. Maak gebruik van tools om fraude te voorkomen

Er zijn veel verschillende tools op de markt waarmee advertentiefraude kan worden 

gedetecteerd en geblokkeerd. De grootste partijen die deze tools aanbieden zijn: MOAT, 

Integral Ad Science, TAG en Double Verify. De meeste van deze vendors zijn al standaard 

ingebouwd in een DSP, maar het is ook mogelijk om met third party verification tools te 

werken zonder integratie. Daarnaast is het natuurlijk ook altijd aan te raden om je 

gezonde verstand te gebruiken. Alle systemen die fraude detecteren kosten geld en 

geven ook false-positives. Als een systeem € 0,05 CPM kost en je advertentie-inkoop is € 

5,- CPM, dan betaal je 1% kosten, terwijl de fraude in Nederland minder dan 0,7-3,0% is. 

Als je voor € 1,- CPM inkoopt, dan is de oplossing duurder dan de kwaal.

2. Zorg ervoor dat je ads.txt-bestand up-to-date en correct is

Ads.txt. is een op een tekstbestand gebaseerde tool die media-eigenaren kunnen 

toevoegen aan hun inventory om hun systemen en wederverkopers te declareren. Aan 

de inkoopkant is er vervolgens de mogelijkheid om te filteren op geautoriseerde inventory

en daarmee wordt het derde partijen onmogelijk gemaakt nog langer fake inventory te 

verkopen. Voor ads.txt was er geen verkoperverificatie, met als gevolg dat het mogelijk 

was dat adverteerders niet de inventory kochten die ze dachten te kopen.

3. Kies de kopers die je in je netwerk toestaat zorgvuldig 

Er zijn 160 DSP’s, maar deze hebben niet allemaal even goede bedoelingen. Vraag zo 

nodig aan de DSP’s hoe ze omgaan met het onderwerp veiligheid en audits en wat hun 

proces is. Onderhoud een goede relatie met de buyers op je netwerk en ken hun 

inkoopkanalen/-technologieën.

4. Zorg dat je een creative ‘acceptance policy’ hebt

Als je niet wilt dat bepaalde merkcategorieën of merken advertenties op jouw website 

weergeven, moet je ervoor zorgen dat de instellingen in je

verkooptechnologie dienovereenkomstig zijn ingesteld. Vraag om hulp bij je SSP als je 

problemen of twijfels hebt. Het helpt ook om je

advertentiebeleid te communiceren en/of beschikbaar te maken voor al je 

inkooppartners.

5. Blijf regelmatig de creatives checken die door de keuring heen zijn gekomen 

Sommige SSP’s en DSP’s keuren de creatives automatisch met behulp van hun 

auditsystemen. Maar vertrouw niet alleen op deze tools, want cybercriminelen worden 

slimmer en vinden manieren om auditsystemen te misleiden.

6. Check regelmatig bij DSP’s of bij je inkopers of jouw inventory op de juiste manier wordt 

aangeboden 

Controleer regelmatig bid-URL’s en SSP’s om ervoor te zorgen dat je voorraad niet dubbel 

of van niet-gecertificeerde leveranciers wordt verkocht.

Als je een fout of iets onterechts ziet, moet je dat ook direct melden aan alle partijen die 

bij de toeleveringsketen zijn betrokken (SalesHouse, SSP, DSP, certificeringsbedrijven, 

bureaus en adverteerders).

7. Probeer bij onraad op zoek te gaan naar stukken code die niet thuishoren in het 

ecosysteem (malware)

Mocht je dit niet intern kunnen oppakken, vraag dan technische ondersteuning van je 

SSP of de DSP van de koper.

Ad Fraud in digital advertising – Ad Fraud aan de inkoopzijde 22



6. Het effect van Ad Fraud

op online gebruikers
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Bij verschillende soorten advertentiefraude is het doel om financieel gewin te 

behalen aan de uitgevers-, bureau- en adverteerderszijde. De eindgebruiker, 

oftewel de consument, loopt in de meeste gevallen geen gevaar. Maar er 

bestaan ook vormen van advertentiefraude die wel als doel hebben om 

eindgebruikers te schaden of hun computers te misbruiken om grootschalige 

acties te coördineren, bijvoorbeeld om nepgebruikers voor 

sweepstakesinzendingen te maken of duizenden nepstemmen te genereren. 

Om een zo compleet mogelijk beeld te geven van advertentiefraude, en omdat 

wij allemaal niet alleen in ons professionele leven maar ook privé gebruikmaken 

van apparaten en online diensten, lichten we ook nog even kort toe met wat 

voor types van advertentiefraude eindgebruikers geconfronteerd kunnen 

worden. 

We raden je aan om je constant op de hoogte te houden van de verschillende 

vormen van Ad Fraud om te voorkomen dat je zelf slachtoffer wordt van en/of 

onbewust bijdraagt aan frauduleuze activiteiten.

Het effect van Ad Fraud 

op online gebruikers
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6.1 Types van Ad Fraud gericht op consumenten

1. Spam en e-mailbots 

Deze bots bombarderen de e-mail-inbox met spam en onderbreken chats door 

ongevraagde instant messages (spim) te sturen. Sommige gewetenloze adverteerders 

gebruiken deze bots om individuen te targeten op basis van demografische informatie die 

wordt verkregen uit het profiel van de gebruiker. Deze bots zijn over het algemeen 

gemakkelijk te herkennen, omdat ze meestal niet proberen een gesprek aan te gaan en 

vaak een link sturen om op te klikken. 

2. Zombie bots 

Een zombie bot is een computer die een slaaf is geworden van de persoon die hem 

beheert, samen met honderden of duizenden andere computers als onderdeel van een 

botnet. Fraudeurs gebruiken deze zombiecomputers om allerlei kwaadaardige 

handelingen uit te voeren. Deze infecties kunnen moeilijk te detecteren en uit te roeien 

zijn. Veel eigenaren van een door zombie bots geïnfecteerde computer weten niet eens 

dat hun pc is geïnfecteerd.

3. Malicious file-sharing bots 

Gebruikers van peer-to-peer bestandsdelingsservices zijn vrijwel zeker schadelijke bots 

tegengekomen. Deze bots gebruiken de zoekterm van de gebruiker (dat wil zeggen een 

film of titel van een nummer) en antwoorden op de vraag dat ze het bestand 

beschikbaar hebben en bieden een link ernaar. In werkelijkheid neemt de bot de 

zoekterm op, genereert een bestand met dezelfde naam (of vergelijkbare naam) en 

injecteert vervolgens een schadelijke payload in het nepbestand. De nietsvermoedende 

gebruiker downloadt het, opent het en infecteert onbewust zijn computer.

4. Malicious chatterbots

Datingservicewebsites en soortgelijke sites zijn vaak een toevluchtsoord voor 

kwaadwillende chatterbots. Deze chatterbots beweren een persoon te zijn en zijn over het 

algemeen goed in het nabootsen van menselijke interacties. Sommige mensen vallen 

voor deze chatterbots, zich niet realiserend dat het kwaadwillende programma’s zijn die 

proberen persoonlijke informatie en zelfs creditcardnummers te verkrijgen van 

nietsvermoedende gebruikers.

5. Impersonator bots

Deze geavanceerdere kwaadaardige bots zijn ontworpen om zich voor te doen als 

normale menselijke gebruikers om de beveiliging van sites te omzeilen en de schadelijke 

commando’s uit te voeren van de hacker die ze gebruikt.

6. Downloadbots

Downloadbots, ook bekend als overdrachtsbots, hechten zich aan legitieme webpagina’s 

en worden gebruikt om gebruikers over te zetten naar een kwaadwillende website in 

plaats van de webpagina die de gebruiker heeft opgevraagd.

7. Cryptomalware

Er bestaat malware die ervoor zorgt dat 7-10% van de gebruikers zijn rekenkracht op de 

computer gebruikt om cryptocurrency’s te minen. Deze malware kan via bijvoorbeeld 

toolbars op de computer van de gebruiker komen.
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6.2 CHECKLIST – Zo voorkom en detecteer je als consument Ad 

Fraud

1. Volg de beveiligingsrichtlijnen

Om je systemen te beschermen, is het raadzaam om alle beveiligingsmethoden in te 

schakelen, zoals antimalware, firewalls, inbraakpreventie en -detectie, netwerk- en 

logmonitoring, gegevensbescherming en mogelijk beveiligingsinformatie en 

gebeurtenisbeheer (SIEM) en hulpmiddelen voor beveiligingsintelligentie. Omdat veel 

antivirusprogramma’s geen botnetgerelateerde software detecteren, kun je overwegen 

een extra scanner te gebruiken om te kijken of je primaire antivirusprogramma mogelijk 

iets heeft gemist.

2. Klik niet op links die verdacht lijken of wanneer je de afzender niet kent

Het kan helpen om simpelweg over de link te bewegen (niet klikken) om te controleren of 

de link hetzelfde is of verwijst naar een andere website dan de link aangeeft.

3. Geef geen persoonlijke informatie

Het is niet verstandig om persoonlijke informatie te verstrekken tijdens het online 

communiceren/chatten met iemand. Banken zullen je nooit vragen om online-

accountgegevens te verstrekken. Wanneer je iets vreemds opmerkt aan een vraag die 

iemand je stelt, bel of sms hem om te zien of hij het echt is.

4. Passwordhygiëne

Het gebruik van sterke wachtwoorden die je regelmatig bijwerkt is ten zeerste aan te 

raden.

5. Hou je software up-to-date

Een goede manier om een aanval te voorkomen waarbij een beveiligingslek in je

software wordt misbruikt, is om al je software up-to-date te houden. Wanneer zij een

kwetsbaarheid kennen, geven softwareleveranciers gewoonlijk een software-update vrij

om schade aan de systemen van klanten te voorkomen.

6. Let op bij het installeren van nieuwe software of apps

Het is raadzaam om een antimalwareprogramma te installeren. Let bij het

installatieproces op wanneer je nieuwe software installeert en zorg ervoor dat je de

selectievakjes verwijdert die standaard extra software installeren. Gebruikers kunnen

schadelijke mobiele apps vermijden door eenvoudigweg appstores van derden te

vermijden en voorzichtig te zijn bij het downloaden van nieuwe apps naar hun mobiele

apparaten. Mobiele antimalware kan ook helpen het probleem te voorkomen.

7. Gebruik spamfilters

De meeste e-mailoplossingen of -services bevatten antispamfuncties. Het gebruik van

deze mogelijkheden is de beste manier om te voorkomen dat spam op je systemen

verschijnt.
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Samenvatting

We hopen dat deze whitepaper de basisinzichten en -tips biedt, zodat je een dialoog kunt 

aangaan met je klant, leverancier, exploitant of mediabureau om gezamenlijk 

advertentiefraude te bestrijden – want strijden doe je niet alleen. 

Heel veel succes! 

De IAB Nederland Taskforce Programmatic

Hoewel het niet mogelijk is om advertentiefraude in één keer volledig te 

elimineren, is het de plicht van iedereen in de sector om een omgeving te 

creëren die bevorderlijk is voor fraudebewustzijn en -preventie door middel 

van fraudebestrijdingsinitiatieven. Als taskforce zijn wij van mening dat het 

belangrijk is dat iedereen in de sector meewerkt om Ad Fraud tot een 

minimum te beperken, onder andere door heel bewust inventory in te 

kopen en te verkopen. Als taskorce zullen wij ons in iedere geval altijd 

blijven inzetten om fraudeurs voor te blijven door het probleem te 

beschouwen als een topprioriteit van adverteerders, bureaus, uitgevers en 

technische bedrijven tezamen. 

Dat begint met het vergroten van het bewustzijn door media en pers en 

door whitepapers als deze. De markt moet zichzelf blijven opleiden, 

kritische vragen blijven stellen en verifiëren wat we doen om er zeker van 

te zijn dat we de juiste dingen doen. Het is belangrijk dat elke partij in de 

keten haar verantwoordelijkheid neemt om zo samen het advertentie-

ecosysteem veiliger te maken en te houden. Daarom raden we aan om 

voortdurend in dialoog te treden met klanten en je (technische) partners 

om Ad Fraud actief te melden en aan te pakken. En dat niet alleen in 

termen van

voorzorgsmaatregelen, maar meld het ook als je iets verdachts ziet of vermoedt dat je zelf 

slachtoffer bent van fraude. Enkel op deze wijze kunnen we samen een gat dichten en 

systemen en processen verbeteren.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat het treffen van veiligheidsmaatregelen noodzakelijk is om 

het advertentie-ecosysteem schoon te houden. We zijn ons ervan bewust dat het niet heel 

gemakkelijk, misschien zelfs onhaalbaar is om een volledig transparante markt te creëren. 

De afgelopen jaren zijn veel vormen van frauduleuze activiteiten gezien, met impact op 

elk onderdeel van de keten; grote platformen niet uitgezonderd. Met deze whitepaper

over Ad Fraud-duiding willen we het kennisniveau verhogen en samenwerking bevorderen. 

De meest productieve aanpak om fraudeurs te bestrijden is om hun inkomsten te 

beperken. Daarmee houden we samen het advertentie-ecosysteem gezond.
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Wat is Ad Fraud?

Botlab.io: http://botlab.io/research/

Hewlett Packard: http://www.marketwired.com/press-release/hewlett-packard-

enterprise-uncovers-inner-workings-of-the-cybercriminal-economy-nyse-hpe-2125597.htm

Marketing Science Consulting: https://www.slideshare.net/augustinefou/digital-ad-fraud-

is-a-major-economic-crime

Method Media Intelligence: https://www.methodmi.com/news/2017/10/23/mystery-

shopping-inside-the-ad-verification-bubble

Hoe groot is het Ad Fraud-probleem?

Digital Content Next & White Ops: https://digitalcontentnext.org/wp-

content/uploads/2015/09/DCN-Bot-Benchmark-Report-2015-.pdf

Methbot: White Ops – Methbot: https://www.whiteops.com/methbot

Mikko Kotila (Botlab.io): https://www.youtube.com/watch?v=nvn39dAEtDc

https://www.ana.net/content/show/id/botfraud-2017

WFA:

https://www.wfanet.org/app/uploads/2017/04/WFA_Compendium_Of_Ad_Fraud_Knowle

dge.pdf

MIT Technology Review: https://www.technologyreview.com/s/611123/inside-the-business-

model-for-botnets/

AdExchanger https://adexchanger.com/online-advertising/how-ads-txt-took-down-3ve-

as-the-fbi-took-down-its-creators/

AppsFlyer: https://www.appsflyer.com/resources/the-state-of-mobile-fraud-q1-2018/

Buzzfeed: https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/how-a-massive-ad-

fraud-scheme-exploited-android-phones-to

Facebook Netadvertensies persbericht https://www.bbc.com/news/technology-46972940

Ad Fraud in Nederland

TAG European Fraud Benchmark Research: 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2848641/TAG_EU_Fraud%20Study_2019.pdf

Ad Fraud – de geldstroom

ExchangeWire: https://www.exchangewire.com/tradertalk/2015/05/14/mikko-kotila-

discuss-the-ad-fraud-eco-system-and-what-the-industry-can-do-to-address-the-problem/

Botlab.io: http://botlab.io/research/

WFA: https://www.wfanet.org/app/uploads/2017/04/programmatic.pdf

eMarketer: https://www.emarketer.com/Chart/Allocation-of-Programmatic-Ad-Fees-

Worldwide-by-Service-Partner-2017-billions-of-total/217838

AdExchanger: https://adexchanger.com/agencies/ana-confirms-fbi-criminal-

investigation-on-ad-transparency/

Ebiquity: https://www.ebiquity.com/news-insights/media/the-search-for-media-

transparency-continues/

Ad Fraud aan de aanbodzijde (schade voor inkopers/adverteerders)

https://digiday.com/media/digiday-research-media-buyers-slow-to-adopt-ads-txt-

buying/? 

Nieuwsbrief: https://adprofs.co/this-week-in-ad-tech/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bot_(computerprogramma)

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/07/26/reality-check-is-ad-fraud-

up-or-down/

https://www.ligatus.com/en/blog/think-you-are-immune-to-ad-fraud-think-again

Ad Fraud aan de inkoopzijde (schade voor uitgevers/verkopers)

https://adexchanger.com/online-advertising/fraudsters-are-masquerading-as-real-dsps/

Vormen van Ad Fraud gericht op eindgebruikers

Source: https://www.esecurityplanet.com/malware/malware-types.html

https://www.lifewire.com/what-are-malicious-bots-2487156

Bronnen
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