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Digitale dieven

H et is de avond voor de primary
van Wisconsin en Republi-
keins presidentskandidaat

Mike Huckabee vraagt ongeveer ie-
der half uur per e-mail om hulp. Ik
ben immers een ‘Huckabee Ranger’.

Ik wil meedoen in verkiezingscam-
pagnes en ik meldde me ook aan via
de website van Huckabee. Kreeg een
wachtwoord en daarmee een eigen
webpagina (‘Mijn Huckabee’), om bij
te houden hoeveel geld ik inzamel
voor Mike Huckabee, hoeveel mail-
tjes ik verstuur om anderen te wijzen
op de talenten van Mike Huckabee en
hoeveel mensen ik bel om Mike
Huckabee aan te bevelen. Maar bij
deze Huckabee Ranger staat alles nog
op nul. Zouden ze het doorhebben?

Ik telefoneerde al voor Obama en
mocht meekijken bij het organiseren
van een Obama-fundraiser. Maar ik
wil meedoen in campagnes van om
het even welke kandidaat. Dat blijkt
moeilijker dan het leek. Team-Hilla-
ry bijvoorbeeld, wil me niet. Ze heb-
ben al vier keer gebeld. Kan ik komen
helpen? Steeds gaat het zo:

,,Ja, heel graag, en ik wil er ook
over schrijven.”

,,Dat kan absoluut niet en je bent
er dus om negen uur?”

Het aplomb waarmee de Hillary’s
onmiddellijk de baas over je begin-
nen te spelen. Dat is echt een erva-
ring .

,,Maar ik schrijf in een taal die Hil-
lary’s kiezers toch niet begrijpen…”

,,Nee hoor! Neenee! Dan kun je
niet komen!”

Bij McCain lukt het ook nog niet.
Zelfs nadat ik me voor een tweede
keer via zijn website heb aangemeld,
nu bereid tot „alles”, neemt niemand
contact op. En het campagnecentrum
in Washington wil alleen fulltime
v r ij w i l l i g e r s.

Team-Huckabee belt evenmin.
Maar als Huckabee Ranger heb ik al-
leen een telefoon nodig, een compu-
ter en mijn Ranger-wachtwoord voor
de besloten website van ‘Hucks Ar-
my’. Het niet onvriendelijke hoofd
van de conservatiefste en meest evan-
gelical presidentskandidaat, is hier
vervangen door een oprukkende
pantserwagen ( ‘Geloof. Familie. Vrij-
heid.’)

Binnen ‘H u ck ’s Army’ zijn namen
en telefoonnummers van kiezers in
Wisconsin te vinden. Nu het tele-
foonscript downloaden en printen,
met de precieze tekst van wat ik
straks moet zeggen. Dan even oefe-
nen op het wervend uitspreken van
de cruciale zinnen:

„Gouverneur Huckabee is 100 pro-
cent Pro-Life!”

„Mike Huckabee voorkomt dat il-
legale vreemdelingen de
belasting ontduiken!”

„Mike Huckabee be-
schermt wapenfabrikan-
ten!”

Het helpt om te denken
aan de geneesmiddelen-
commercials, die hier op
televisie worden uitge-
zonden. De wet verplicht
fabrikanten om in die
spotjes alle mogelijke
griezelige bijwerkingen
hardop op te sommen.

Ongeveer die terloopse, beminnelijke
toon probeer ik aan te slaan.

Nu diep ademhalen. En nog even
aan McCain denken. Die gaat toch
winnen, dus over alle kiezers die ik
zo voor Huckabee ga binnenslepen
met mijn nieuwe televisiestem, hoef
ik me niet al te schuldig te voelen.
Nummer draaien.

„Hello! U spreekt met Margriet
Oostveen en ik ben vrijwilliger voor
de presidentscampagne van Mike
Huckabee. Gouverneur Huckabee is
100 procent Pro-Life en de enige kan-
didaat die door de Wapen Bezitters
van Amerika ‘een trouwe vriend van
wapenbezitters en het Tweede
Amendement’ wordt genoemd…”

Oeps. Het ‘geen pardon voor ille-
gale immigranten’ vergeten. Maar
het geeft niet want aan de andere
kant van de telefoonlijn begint toch
al iemand te schreeuwen.

„Ga weg en laat me met rust!”
In totaal zal ik veertig telefoon-

nummers draaien. Vier mensen gaan
schreeuwen. Misschien zou ik dat als
gewoon mens ook doen. Maar als
Huckabee Ranger, merk ik tot mijn
verbazing, ben ik beledigd.

Nummer draaien, tevergeefs. Zes
van de veertig nummers uit de Huck-
abee-telefoonbank zijn buiten wer-
king .

Nummer draaien. Heel snel excu-
ses maken: acht mensen zeggen dat
ze al voor de derde, vierde, vijfde keer
worden gebeld namens Huckabee.
Vijf mensen verbreken meteen de
verbinding .

Blijft over: zeventien mensen om
te werven. Twee voicemails. En ik
maak te vaak de fout te informeren of
ze een minuutje hebben. Dat staat
niet in het script, dat wil dat ik zon-
der genade opruk naar 100 procent
Pro -Life.

„Hebt u een minuut?”
„Nee!”
„Ik zit nét op een andere lijn.”
„Nee!”
„Andere lijn!”
Eén aardige mevrouw wil naar al-

les luisteren. Met engelengeduld laat
ze mij door het volledige script wor-
stelen, via de Wapen Bezitters van
Amerika, stuntelend langs Familie-
waarden en de Oorlog tegen Terreur,
door naar Belastingen.

Ze twijfelt nog tussen Huckabee
en McCain.

„Ik denk aan McCain, weet je, uit
solidariteit met de partij. Ik bedoel:
omdat hij straks de nominatie tóch
gaat winnen. Maar Huckabee. Kijk,
jij en ik hebben nog steeds een bood-
schap te verspreiden, toch?”

„Eh. Ja!”
Pro-Life! Pro-Life? Pro-Life? Moet

ik nu iets over Pro-Life zeggen?
Koortsachtig bladeren naar ‘Fa m i l i e -
wa a r d e n ’. Is McCain níet Pro-Life
dan? Of wel? Maar ze haalt me al in.

,,Ach weet je. McCain wint toch al.
Ik stem op Huckabee!”

Klokgelui. Trompetgeschal.
„Dank u wel! Oh, dank u!” Tw e e

uur door het stof voor Huckabee en je
gaat het nog menen ook.

Hebt u even?

‘Gouverneur Huckabee is
100 procent Pro-Life!’
Meevechten in Huck’s
Le g e r.

Margriet Oostveen

Bericht uit WashingtonIdentiteitsfraude gedijt.

Cybercriminelen stelen

persoonlijke gegevens. „Je

hoeft als misdadiger niet

meer met een breekijzer de

straat op om ergens in te

breken.”

Dimitri Tokmetzis

Z
elfs de liefde is het jachtterrein van
identiteitsfraudeurs. Vorige maand
waarschuwde het Amerikaanse anti-
virusbedrijf PC Tools voor CyberLo-
ver, een chatbot die actief is op Russi-

sche datingsites. Een chatbot is een programma
dat zelfstandig communiceert met computer-
gebruikers. CyberLover doet dat zo geraffineerd
dat de gepaaide vrijgezel niet merkt dat hij met
een computer zit te kletsen. Ondertussen ont-
futselt de chatbot persoonlijke informatie, zo-
als namen, adressen en foto’s. Tevens worden
slachtoffers naar een site gelokt van waar spy-
ware wordt geïnstalleerd, die naar nog meer ge-
gevens zoekt. Dit soort chatbots zullen steeds
vaker opduiken, ook in andere taalgebieden,
verwacht PC Tools.

CyberLover is als instrument voor identiteits-
fraude opmerkelijk geavanceerd, maar zeker
niet uniek. Met het groeiende belang van infor-
matie, identificatiemiddelen en gegevensbe-
standen in het maatschappelijk verkeer, heeft
de georganiseerde misdaad een nieuwe lucra-
tieve markt gevonden. Een aantal recente on-
derzoeken in de Verenigde Staten toont aan dat
met identiteitsfraude inmiddels meer geld te
verdienen is dan met de handel in drugs. In
2006 waren volgens het Identity Theft Resource
Center 15 miljoen Amerikanen slachtoffer,
waarbij voor enkele tientallen miljarden dollars
schade werd toegebracht. De schade bestaat uit
gestolen geld, maar wordt vergroot door hon-
derden, soms duizenden uren die slachtoffers
kwijt zijn aan het herstellen van ontwrichte ad-
ministraties. Hoe die cijfers er voor Nederland
uitzien, durven Justitie, bedrijven en onderzoe-
kers niet te schatten. De Nederlandse Vereni-
ging van Banken (NVB) die recentelijk de cam-
pagne ‘3x kloppen’ voor veilig internetbankie-
ren is gestart, heeft ook geen cijfers. Wel is een
aantal veelzeggende resultaten bekend van on-
derzoek op deelgebieden. De Koninklijke Mare-
chaussee becijferde in 2003 dat jaarlijks voor
ongeveer drie miljard euro aan fraude wordt ge-
pleegd met valse of gestolen identiteitspapie-
ren. In hetzelfde jaar controleerde de Fiscale In-
lichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) 250 be-
drijven op mogelijke fraude, bijvoorbeeld met
sofinummers. Dat leverde 70 miljoen euro aan
naheffingen op.

Die cijfers zijn ook moeilijk te bepalen omdat
lange tijd niet duidelijk was wat identiteitsfrau-
de nu precies is. De onderzoekers van de Ko-
ninklijke Marechaussee spreken van „de moe-
der van alle criminaliteitsvormen”, die een be-
langrijke rol speelt in illegale arbeid, uitke-
ringsfraude, bankfraude, terrorisme, drugs- en
wapenhandel, mensenhandel en -smokkel. Pas
vorig jaar zijn onderzoekers van de Universiteit
Utrecht in een 271 pagina's tellend boek tot een
sluitende definitie gekomen. Identiteitsfraude
is „het opzettelijk en zonder toestemming ver-
krijgen, toe-eigenen, bezitten of creëren van
valse identificatiemiddelen en het daarmee be-
gaan van een wederrechtelijke gedraging”.

Identiteitsfraude valt uiteen in financiële en
criminele fraude. Bij de eerste wordt de controle
over het financiële bezit van een slachtoffer
overgenomen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via
‘phishing’ waarbij via e-mails of nepsites inlogco-
des voor internetbankieren worden ontfutseld.
Ook verwerven fraudeurs persoonlijke infor-
matie voor zogenoemde true name fraud. Een
fraudeur doet net alsof hij iemand anders is en
vraagt bijvoorbeeld een lening aan, of huurt een
auto om die vervolgens niet meer terug te bren-
gen. Een vervelende bijkomstigheid is dat het
slachtoffer vaak pas laat merkt dat er iets mis is:
als een lening wordt geweigerd vanwege een re-
gistratie bij het Bureau Krediet Registratie in
Tiel of wanneer ineens aanmaningen op de
deurmat ploffen.

Nog ernstiger is de criminele identiteitsfrau-
de. Hierbij wordt iemands identiteit gebruikt
om een misdrijf te plegen. De fraudeur leidt het
spoor naar de verkeerde persoon. Een opper-
vlakkige zoektocht in de databank voor uitspra-

ken van de Hoge Raad leert dat in de afgelopen
vijf jaar in zeker 35 rechtszaken sprake was van
een persoonsverwisseling en dat de verkeerde is
veroordeeld. Vorig jaar bleek voorts uit een
steekproef onder 700 gevangenen dat van 46
personen de gegevens niet klopten of dat ze ie-
mand anders waren dan Justitie dacht.

Het ministerie van Justitie beloofde in no-
vember dit soort fouten te voorkomen door vin-
gerafdrukken en gegevens van verdachten van
begin af aan digitaal vast te leggen en in de hele
‘s t r a f r e ch t k e t e n ’ goed te controleren. Eerder
die maand kwam het ministerie met een „sa-
menhangend pakket” om identiteitsfraude te
bestrijden. De toekomstige aanpak rust op drie
pijlers: preventie door voorlichting aan publiek
en bedrijven, het instellen van een meldpunt
voor slachtoffers en het stimuleren van techni-
sche innovaties die het risico op identiteitsfrau-
de verkleinen. Vooral op dat laatste punt slaat
de overheid de plank soms mis, zegt een aantal
hoogleraren. Enkele van die technische maatre-
gelen, zoals het burgerservicenummer en het
biometrisch paspoort, werken eerder averechts.

Met voorlichting is nog een wereld te win-
nen. Fellowes, een bedrijf dat papierversnippe-
raars maakt en forensisch accountantbedrijf
SBV-Forensics spitten vorig jaar de vuilniszak-
ken van 150 bedrijven en 500 huishoudens
door. Bij de bedrijven kon met bijna veertig pro-
cent van de aangetroffen documenten fraude
worden gepleegd. Zo werden paspoort- en rijbe-
wijsnummers gevonden, alsmede handtekenin-
gen, medische informatie, geboortedata, factu-
ren, cv’s, diploma's, verbaal en acceptgiro’s. Bij
de particulieren was het weinig beter. In dertig
procent van alle zakken werden documenten
met NAW-gegevens (naam, adres en woon-
plaats) in combinatie met andere persoonsgege-
vens gevonden. Hiermee is het betrekkelijk een-
voudig om identiteitsfraude te plegen.

I n de virtuele wereld laat men ook van alles
rondslingeren. Enkele weken geleden werd
bekend dat banken steeds vaker weigeren

om klanten toe te laten op hun netwerk. Pas als
ze een actueel besturingssysteem en virus- en
phishingscanners installeren zijn ze weer wel-
kom. Veel mensen onderschatten hoe professio-
neel cybercriminelen te werk gaan, zegt woord-
voerster Ella Broos van het Computer Emergen-
cy Response Team van de overheid (GOVCERT).
„Het zijn niet meer de zonderlinge hobbyisten
die aan hacking en phishing doen. Het zijn be-
roepscriminelen die dat doen. Het is immers
een aantrekkelijke manier om aan geld te ko-

Persoonlijke informatie stelen via de computer

men. Je hoeft als crimineel niet meer met een
breekijzer de straat op om ergens in te breken.
Dat doe je gewoon vanachter de computer op de
z o l d e r k a m e r. ”

Maar ook de overheid is als beheerder van
veel gegevens op zijn eigen manier slordig. De
techniek en beveiliging van databanken is over
het algemeen wel in orde, zegt Bart Jacobs,
hoogleraar computerbeveiliging aan de Rad-
boud Universiteit. De problemen openbaren
zich in de organisatie van de opslag en verwer-
king van gegevens. „We zien vaak dat het daar
mis gaat.” Onlangs bleek een disc met de kin-
derbijslaggegevens van twintig miljoen Britten
te zijn kwijtgeraakt die met een koerier was ver-
zonden. „Dat was een organisatorisch pro-
bleem”, zegt Jacobs.

Ook wordt niet altijd goed nagedacht over
wie er allemaal toegang krijgen tot een data-
bank. Jacobs wijst op het declaratiesysteem Ve-
cozo, waarin zorgaanbieders toegang hebben
tot gevoelige informatie over patiënten waaron-
der naam, adres, geboortedatum, burgerservi-
cenummer, zorgverzekeringen en voor welke
aandoeningen mensen zijn bijverzekerd. „Het
blijkt dat 80.000 mensen toegang hebben tot dit
systeem. Dat is ruwweg één op de 200 Nederlan-
ders. Als je het hebt over access control, dan ben je
hier niet goed bezig.” Want het systeem staat
niet alleen open voor zorgpersoneel, ook leve-
ranciers van hulpmiddelen en vervoerders kun-
nen bij alle gegevens.

Dat is de overheid als hoeder van informatie.
De laatste jaren is een aantal grote projecten op-
gezet om geautomatiseerd en betrouwbaar te
bepalen wie iemand is (identificatie) en of dat ie-
mand inderdaad degene is die toegang heeft tot
een bepaalde voorziening (verificatie). De be-
langrijkste projecten zijn de invoering van het
burgerservicenummer (BSN) en het biome-
trisch paspoort. Beide lokken felle kritiek uit.
Corien Prins, hoogleraar recht en informatise-
ring aan de Universiteit van Tilburg wijst op
een paradoxale situatie die hierdoor ontstaan.
Identificatiemiddelen zijn steeds belangrijker
voor het verkrijgen van toegang tot diensten en
voorzieningen. Overheid en bedrijven willen
steeds vaker dat burgers en klanten zich legiti-
meren. Gelijktijdig is een ontwikkeling gaande
naar vereenvoudiging en uniformering van dit
soort middelen, zoals het gebruik van één
klantnummer voor álle overheidsdiensten. En
dat maakt ons juist kwetsbaarder. Want dat ene
klantnummer of die paspoort die zoveel moge-
lijkheden ontsluit, worden veel meer waard
voor fraudeurs. De schade die voortkomt uit
misbruik zal groter zijn.

‘N eem het BSN, dat op 26 november
jongstleden stilletjes het sofinummer
verving. Op basis van dit nummer

communiceert de burger met alle overheids-
diensten (en straks mogelijk met enkele bedrij-
ven). De overheidsdiensten gebruiken het om
onderling gegevens uit te wisselen. Volgens de
regering wordt met dit nummer de kans op ad-
ministratieve fouten en identiteitsfraude ver-
kleind. Volgens Prins is het BSN juist fraudege-
voeliger. „Het is net zo betrouwbaar als het sofi-
nummer, alleen kan het bij veel overheidsdien-
sten worden gebruikt en straks wellicht bij ban-
ken en sommige bedrijven. Hierdoor is het
moeilijker te beschermen.”

Bart Jacobs valt haar bij. Door zoveel infor-
matie op één hoop te gooien, wordt de kans op
identiteitsfraude volgens hem vergroot. „Er
treedt een sneeuwbaleffect op. Fouten en mis-
dragingen verspreiden zich, bijvoorbeeld door
middel van het BSN, in veel meer overheidsda-
tabanken. De Nederlandse overheid had er goed
aan gedaan om naar het social security number in
de VS te kijken. Dat nummer blijkt een grote
bron van fraude te zijn.” Jacobs doet de BSN-
plannen af als ‘id-management for dummies’. „Als
een student van mij zo'n systeem bedenkt,
stuur ik hem weg met een diepe onvoldoende.”

Ook van het biometrisch paspoort wordt veel
verwacht. Daarop worden unieke lichaamsei-
genschappen opgeslagen zoals een scan van het
gelaat en, in de toekomst, vingerafdrukken.
Volgens Job de Haas, technisch directeur van
Riscure, een Delfst testlaboratorium voor
smartcards, is biometrie op zichzelf niet nieuw.
„De douanier kijkt naar je paspoort en dan naar
je lengte, gezicht, kleur van je ogen en neemt
vervolgens een beslissing of je er wel of niet op
lijkt. Nieuw is dat dit grotendeels geautomati-
seerd gebeurt. Het idee is dat je hierdoor identi-
teitsfraude, maar ook terrorisme, kan tegen-
gaan omdat automatisering tot een kleinere
foutmarge zou leiden.”

Zo simpel ligt het echter niet. De techniek
deugt over het algemeen. De informatie die op
de chips is opgeslagen, kan zelden gemanipu-
leerd worden, zoals het vervangen van de pasfo-
to. Alleen met dure apparatuur zijn die chips te
kraken. De zwakte zit vooral in de procedure, in
de organisatie om de geautomatiseerde contro-
le heen. In de praktijk zal blijken dat het vaak
ondoenlijk is alle lichaamskenmerken te con-
troleren, dus dat én de iris én de vingers én het
gelaat worden gescand, zegt De Haas. Dat is te
tijdrovend. Daarnaast heeft niet iedereen alle
geschikte lichaamseigenschappen om te laten
controleren. Ze zijn bijvoorbeeld blind en heb-
ben geen, of beschadigde vingertoppen. Uit
Brits en Nederlands onderzoek blijkt dat circa
vier procent van de mensen niet goed te contro-
leren is. „Op een populatie van miljoenen gaat
dat dus om heel veel mensen”, aldus De Haas.
Tenslotte heeft de techniek zo zijn beperkin-
gen. „Een scanner heeft niet door of een vinger
levend of dood is. Of dat hij te maken heeft met
een latexafdruk of een afgepeld stukje huid.”

En fraudeurs weten dat ook. Volgens De Haas
zullen die zich richten op de zwakste of kwets-
baarste methode en een situatie uitlokken
waarin op die methode moet worden terugge-
vallen. Hij zal bijvoorbeeld zijn vingers ‘on-
klaar’ maken door vuil aan te brengen of het
profiel weg te vijlen. Dan komt het gewoon
weer op neer op het oordeel van de beambte.
Maar er schuilt nog een gevaar, zegt De Haas.
„De kans is aanwezig dat controleurs steeds
meer op techniek gaan vertrouwen, een tech-
niek die ze steeds minder goed begrijpen. Dan
kan het gebeuren dat een beambte op grond van
zijn ervaring een situatie niet vertrouwt, maar
dat de computer zegt dat het in orde is.” De
Haas concludeert dat het biometrisch paspoort

afschrikwekkend kan werken voor gelegen-
heidsfraudeurs, maar dat het de georganiseerde
misdaad weinig zal deren.

Daarnaast geldt volgens hem hetzelfde argu-
ment als bij het BSN: naarmate je deze technie-
ken in de samenleving verspreidt, wordt de
kans op fraude groter. „Neem de kaartlezers die
op Schiphol worden gebruikt, of allerlei mobie-
le uitleesapparaten. Daarmee kun je de vinger-
afdruk van een gestolen of gevonden paspoort
namaken. Natuurlijk belooft de douane daar
zorgvuldig mee om te gaan, maar geen enkel
veiligheidssysteem is waterdicht. De garantie
dat dit soort uitleesapparaten niet in verkeerde
handen vallen, kun je niet geven. En als dat ge-
beurt, dan kunnen de gevolgen groot zijn.” En
voor slachtoffers van de identiteitsfraude zal
het erg moeilijk zijn hun onschuld te bewijzen.
„De politie zal geneigd zijn te vertrouwen op de
techniek die objectief en neutraal heet te zijn.”

Maar wat moet er dan wel gebeuren om iden-
titeitsfraudeurs te dwarsbomen?

Jacobs stelt een ogenschijnlijk radicale oplos-
sing voor: niet meer identificatie, maar minder
en anders. Hij illustreert het als volgt. „Ik woon
in Nijmegen en bij de gemeentelijke vuilstort
moet ik mij identificeren. Ze hoeven daar echter
niet te weten wie ik ben, maar alleen dat ik in
Nijmegen woon. Als ik een kopie van mijn pas-
poort moet overleggen, maak ik de kans op
fraude groter. In dit geval kan ik me voorstellen
dat ik een digitaal certificaat krijg van de ge-
meente waarop staat dat ik inwoner van Nijme-
gen ben.”

De Utrechtse hoogleraar Jan Grijpink, ook in
dienst bij het Openbaar Ministerie, deelt die op-
vatting en houdt een pleidooi voor grotere com-
plexiteit. Controles moeten minder voorspel-
baar en uniform worden, zodat fraudeurs er
niet op kunnen anticiperen. Grote databanken
vragen om voorzichtigheid; het is beter gebruik
te maken van veel verschillende technieken,
aangepast aan de context waarin wordt gecon-
troleerd. Beleidsmakers moeten zich bewust
zijn van de potentiële waarde van identiteitsdo-
cumenten.

Prins voegt daar nog een punt aan toe: zorg
nu eens dat je weet waar je tegen vecht. „We we-
ten niet hoe groot het probleem van identiteits-
fraude is. Banken houden het zo her en der bij.
Zo nu en dan komt er een instantie met een paar
cijfers naar buiten. Het totaaloverzicht ont-
breekt. In de VS is men bijvoorbeeld veel verder.
Daar zijn in de meeste staten bedrijven ver-
plicht hun klanten te informeren als informatie
is gestolen.’’ Ook hebben ze in de VS en Enge-
land kenniscentra opgezet die ontwikkelingen
in identiteitsfraude boekstaven en slachtoffers
helpen weer uit de problemen te komen. „Als ik
slachtoffer ben en in mijn dorp naar de politie
ga, dan is de kans groot dat die niet weet wat te
doen. Het zit nog niet tussen de oren van de be-
leidsmakers hoe groot dit probleem is, maar ze-
ker ook, hoe groot het probleem van identiteits-
fraude gaat worden.’’

Tips tegen fraude
· Bij het invullen van online formulieren
kun je de gegevens laten opslaan zodat je
niet iedere keer dezelfde gegevens (bijvoor-
beeld adres) hoeft in te vullen. Doe dat niet.
Die informatie is makkelijk door hackers te
a ch t e r h a l e n .
· Controleer de URL. Bij tikfouten kunt u
doorgesluisd worden naar een nepsite.
· Controleer geregeld uw kredietwaardig-
heidrapport bij het BKR. Dat kan via de bank
aan de balie.
· Vernietig alle documenten zoals afschrif-
ten.
· Leer wachtwoorden en pincodes uit het
hoofd en schrijf ze niet op.
· Draag pasjes niet mee als dat niet noodza-
kelijk is.
· Let op periodieke rekeningen.
· Geef nooit via telefoon, post of internet
creditcardgegevens af als het niet duidelijk
is waar het voor is.
· Bescherm de post.
· Installeer goede en actuele antivirus-soft-
wa r e .
· Geef nieuwe contactgegevens meteen
door aan alle instanties.

Bron: Fellowes.

Controleurs gaan steeds

meer op techniek

v e rt r o u w e n

Een scanner heeft niet

door of een vinger

levend of dood is

Illustratie Roland Blokhuizen


