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over privacy

DEN HAAG

Snel verbod op
gratis plastic tas

Onderzoek naar dode baby

Binnen een jaar komt er een
verbod op gratis plastic tasjes.
Dat kondigde staatssecretaris
Wilma Mansveld (Milieu) gisteren aan in de Tweede Kamer.
Mansveld zei eerder zo’n verbod het liefst via Europa te regelen. Dat duurt haar eigen
PvdA te lang. Die wil snel een
verbod op plastic tasjes voor
eenmalig gebruik.Welke tasjes
zullen worden verboden, gaat
Mansveld nog bekijken.

AMSTERDAM

Heroïnetesten te
koop voor 2 euro
In zeker dertig smartshops in
Amsterdam zijn vanaf vandaag
testen te koop die kunnen aantonen of gekochte drugs witte
heroïne bevatten. Dit moet
voorkomen dat er nog meer
slachtoffers vallen door het gebruik van de harddrugs. Dat
kondigde burgemeester Eberhard van der Laan gisteren aan.
Ook zijn er speciale teams op
straat die de testen, à 2 euro
per stuk, bij zich hebben.

AMSTERDAM

Half jaar cel geëist
tegen broer Badr Hari

nis van jou als klant. Daarom is
het ook in je eigen belang dat bedrijven zo min mogelijk van je weten.’’
En dat is volgens hem nou het
mooie van Irma, het Nijmeegse
pasje dat alleen gegevens toont
die in een bepaalde situatie nodig
zijn.
„Zou het niet mooi zijn”, denkt Jacobs hardop, „als Nijmegen het
pasje zou gebruiken als stadspas.
Een pasje waarmee je je bijvoorbeeld bij de vuilnisstort kunt legitimeren: bent u inwoner van Nijmegen?We zitten eigenlijk te
wachten op een verlichte stad die
dit wil gebruiken. Dat zou leuk
zijn. Wij gaan dat niet doen, wij
zijn wetenschappers, geen marketingclub. Wij hebben er ook geen
commercieel belang bij.”
Intussen wordt op de universiteit
onderzocht hoe de Irma-kaart
kan fungeren als collegekaart en
als pasje voor medewerkers om in
te loggen op het computersysteem.
Het Nijmeegse pasje is ook gede-

monstreerd aan minister Plasterk
van Binnenlandse Zaken. De overheid is bezig met een nieuwe elektronische identiteitskaart, de
e-ID. De plannen vliegen, aldus Jacobs, alle kanten op.
„Maar wie beslist uiteindelijk: zo
gaan we het doen? De Google’s
en Facebooks van deze wereld willen zo’n privacy-vriendelijk pasje
in ieder geval niet. Zij willen juist
alles van je weten om vervolgens
geld te verdienen met de informatie – de klantprofielen – die ze
weer verkopen. Het is een mijnenveld, een politiek spel.”
De expert in computerbeveiliging
gebruikt zelf wél Facebook als hij
een vliegtuigstoel reserveert.
„Wil je weten wie er naast je
komt te zitten, dan kijk je op Facebook. Dan stuur ik een foto van
een ontzettend dikke vent. Weet
ik zeker dat de stoelen naast mij
altijd leeg zijn.”

Presentatie van professor Bart Jacobs
waarom hij ooit Facebook zou gebruiken op: tinyurl.com/mqgknpm

Geen doorstart Halfords
VEENENDAAL – Halfords maakt definitief geen doorstart. Dat maakten de curatoren van het bedrijf,
dat begin oktober failliet ging, gisteren bekend. Ruim een week geleden werd de hoop gevestigd op
een koper die zich op het laatste
moment meldde, maar diens aanbod voldeed niet aan de minimale voorwaarden van de curatoren.
„Er rest thans geen ander scenario
dan de nog aanwezige voorraden
uit de winkels te verkopen”, stelden de afhandelaars van het faillis-

sement van het bedrijf dat in Veenendaal zijn hoofdkantoor heeft.
Het bedrijf werd in 1892 als ijzerhandel in Engeland opgericht
door Frederick W. Rushbrooke.
In 1902 kreeg het na de verhuizing naar Halford Street in Leicester de huidige naam.
Halfords, gespecialiseerd in autoaccessoires, was sinds 1973 te vinden in Nederlandse winkelstraten
en telde 130 winkels. Hiervan blijven 28 franchise-zaken buiten
schot.

Tegen de jongere broer van
vechtsporter Badr Hari, Yassine, is gisteren een half jaar gevangenisstraf geëist. Volgens
het Amsterdamse OM heeft
Yassine als getuige onder ede
gelogen in de strafzaak tegen
Badr en daarmee meineed gepleegd. Ook is volgens het OM
bewezen dat Yassine actief
heeft deelgenomen aan een
vechtpartij in een nachtclub.

ALKMAAR – De politie deed gisteren in Alkmaar uitgebreid onderzoek op
de plaats waar een dode baby is gevonden. Het kind werd woensdagavond
gevonden in het Rekerhoutpark door een voorbijganger. Het was toen al
overleden. De politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet. Het park
bevindt zich in een buitenwijk van Alkmaar. foto Patrick Harderwijk/HH

UTRECHT

Moszkowiczen maken ruzie
over gebruik familienaam
De bekende advocatenfamilie
Moszkowicz is al twee jaar verwikkeld in een ruzie over het gebruik van de familienaam. Yehudi Moszkowicz (33), een neef
van David, Bram en Max, heeft
een punt gescoord nu het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom alle aanspraken van zijn
ooms op alleengebruik van de
bekende naam heeft afgewezen.
„Hopelijk is dit het einde, maar
mijn ooms kunnen in beroep
gaan. Ik weet niet of ze het hierbij laten”, aldus de Utrechtse advocaat gisteren.
Yehudi Moszkowicz, een zoon
van Robert die al heel lang ruzie

heeft met zijn broers, stuurde
zijn ooms twee jaar geleden een
uitnodiging voor de opening
van zijn eigen advocatenkantoor
in Utrecht. Als antwoord kreeg
hij een sommatie om onmiddellijk te stoppen met het gebruiken van de familienaam. De
ooms vinden dat het gelijknamige kantoor in Utrecht ‘hun zakelijke positie ondermijnt’. De
neef zou onterecht meeprofiteren van de bekende naam.
„Ik heet gewoon zo en ik draag
mijn naam met trots. Ik wil er alles aan doen om de familienaam
juist weer in ere te herstellen”,
aldus neef Moszkowicz.
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