VIER OP EEN RIJ

TEKST BRIGITTE VAN DER BENT

ANTI-SKIM

PASJES
VEILIG?

RFID-CHIP

Creditcards, bankpasjes en ID-kaarten
hebben steeds vaker een RFID-chip.
Ook de ov-chipkaart heeft er een.
RFID staat voor Radio Frequency
Identification. Kaarten met zo’n chip
kunnen op afstand worden uitgelezen.
Dankzij de RFID-chip is betalen en
inchecken bij het openbaar vervoer
stukken eenvoudiger.
Helaas kunnen hackers met de
juiste apparatuur ook ongemerkt
gegevens van pasjes en ID-kaarten
uitlezen, kopiëren en misbruiken. Een
anti-skimpasjeshouder of RFIDportemonnee schermt de pasjes af.
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Bankpasjes bescherm je tegen criminelen met een
pasjeshouder of speciaal hoesje. Werken ze allemaal?
En welke is het handigst?

GELD GESTOLEN

Bert Quist,
redacteuronderzoeker:
‘Vorig jaar
bleek uit ons
onderzoek hoe
eenvoudig het is
om een mobiel
pinapparaatje
te kopen of te
huren. Daarmee
kun je, afhankelijk van iemands
paslimiet, bedragen afschrijven. Ook als
de pas in een
jas of tas zit.

De pincode is
dan wel nodig,
maar een
kwaadwillende
achterhaalt die
gemakkelijk in
een rij bij een
kassa of geldautomaat.
Gelukkig komt
dit soort fraude
niet op grote
schaal voor; elk
pinapparaat is
geregistreerd
en er gaan vaak
een of meer
dagen overheen
voordat het
geld van een
“tussenrekening” naar de
houder van het
pinapparaat
wordt geboekt.’

ZAKKENROLLEN

Bekijk ons filmpje over contactloos
zakkenrollen: consumentenbond.nl/
contactloos-zakkenrollen.

1
SOLIDE

De aluminium
Secrid is een
fraaie pasjeshouder tegen
skimmers – criminelen die je pasje
kraken. Er kunnen
maximaal zes
pasjes in. Je wipt
ze er met het hendeltje trapsgewijs
uit. De pasjes zijn
100% beschermd
tegen uitlezen;
uitgeschoven kunnen de achterste
op korte afstand
gelezen worden.
Handig bij de kassa of ov-chippaal.

2
RECYCLEN

ANWB houdt het
simpel met de
RFID Cover. Dit
hoesje van recyclebaar kunststof
is bedoeld voor
wie z’n pasjes in de
eigen portemonnee wil beschermen. Prima voor
het afschermen
van je rijbewijs of
ID-kaart, maar voor
het bankpasje en
de ov-chipkaart is
het niet zo handig:
de pasjes zijn er
lastig uit te halen
en het hoesje is
niet zeer slijtvast.

€24,95 €5,95
Bij Bijenkorf

Bij ANWB

3

4

INGECHECKT

PASJESREGEN

€20

€3,50

De Safekeepers is
een leren portemonnee die goede
bescherming biedt
voor je bankpas.
Maar hij liet ons
schrikken bij de
ov-chippaal: met
de ov-kaart aan
de ritskant konden
we inchecken. Met
de portemonnee
opengeklapt,
kunnen alle pasjes
gescand worden
zonder dat ze uit
de hoesjes hoeven.
Er zouden 14 pasjes in passen, maar
dat is priegelen.

Bij Bol.com

Bij de valtest viel
deze aluminium
pasjeshouder van
Hema als een
harmonica uit
elkaar. En opengeklapt konden
we de pasjes er zo
uitschudden. Kortom: hij maakt geen
solide indruk. Hij
is te groot voor in
de broekzak, maar
verder wel handig:
je haalt de pasjes
gemakkelijk uit de
ruime waaier. Alleen
niet laten vallen dus.
Geschikt voor zes
pasjes.

Bij Hema
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SMAAKT DIT NAAR MEER?

Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests
en tips van de Consumentenbond.
Ja, ik wil gratis kennismaken

Ik ontvang liever de nieuwsbrief
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*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden

