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#KLOOIENMETCOMPUTERS
ARNOUT VAN KEMPEN OVER ROMMELEN IN EEN DIGITALE WERELD

Eén van de sterke punten van 
de Apple II was de beschik-
baarheid van expansion slots. 

Andere leveranciers konden hard-
ware bouwen die je vervolgens 
simpel in kon pluggen, om daar-
mee je computer ‘meer’ te maken 
dan Apple voor je had verzonnen. 
Steve Jobs mag een visionair zijn 
geweest, maar hij had hier een 
hekel aan. Steve Wozniak was de 
man van de Apple II, met zijn open 
architectuur. Jobs was van de Lisa 
en de Mac, met een uitermate 
gesloten architectuur.

IBM liet later met de PC opnieuw 
zien wat de waarde van een open 
architectuur is. Het maakte de IBM 
PC de dominante computer. 
 Treurig voor IBM overigens waren 
de echte winnaars in deze markt 
Intel en Microsoft, waardoor de  
PC ook wel bekend werd als de 
Wintel-computer. 

Atari, in de begindagen van de 
16-bits computers nog een 
 relevante speler, maakte op de 
open architectuur een aardige 
variatie. De computers waren 
behoorlijk gesloten op het vlak van 
expansion slots, maar ze hadden naar 
buiten toe twee zeer interessante 
aansluitingen: MIDI en ACSI. MIDI 
betekende een indertijd ideale 
aansluiting voor muzikale uit-
breidingen. ACSI was een soort 
verbeterde ATARI-versie van SCSI. 
Met name het feit dat apparaten in 
een ACSI-aansluiting zichzelf 
nummeren en geen terminator 

nodig hebben, maakte ACSI in de 
praktijk net even wat prettiger dan 
SCSI. Waar de Apple II, en later de 
IBM PC, uitbreidingen in de 
 computer  kast kenden en de 
 computer uiterlijk dus hetzelfde 
bleef, gebruikte ATARI in haar 
ST-lijn een externe aansluiting. 
Een harde schijf toevoegen 
 betekende dus een extra kast naast, 
onder of op de computer plaatsen. 

Op software-gebied maakte Apple 
met de iPhone, opnieuw omdat 
Jobs dat kennelijk wilde, dezelfde 
fout als eerder op hardware- 
gebied met de Lisa en de Mac:  
hij wilde geen software van derden 
op de iPhone. Geen App Store dus 
en hoe enorm vrolijk developers 
tegenwoordig ook welkom 
 worden geheten op de jaarlijkse 
WWDC, Apple hield niet van haar 
developers-community in die tijd. 
Voor de Mac-developers waren ze 
ook niet bepaald even vriendelijk, 
maar dat terzijde.

Wat uit deze voorbeelden valt te 
leren, is in ieder geval dat ook 
genieën er naast kunnen zitten en 
dat de markt uiteindelijk wint. Maar 
het zou ook wel interessant zijn de 
ervaringen uit veertig jaar personal/ 
home-computer geschiedenis 
eens te projecteren op andere 
computermarkten. Wat te denken 
van de rijdende computer, vaak 
nog auto genoemd?

Auto’s van Tesla, Toyota, BMW, 
Mercedes, noem maar op, zijn 

allang geen mechanisch bediende 
vervoersmiddelen meer. Het zijn 
zeer geavanceerde computers met 
een deels in knoppen gebonden, 
maar steeds meer in een vrije GUI 
te bedienen, centrale CPU of 
 netwerk van CPU’s, die motor, 
weggedrag, veiligheid, gebruikers-
comfort, externe communicatie en 
wat al niet regelen. En oh ja, ze 
 rijden ook nog. 

Wat zou er gebeuren als auto-
makers hun auto’s rond een open 
architectuur, hardware- maar 
vooral softwarematig, zouden 
bouwen? Welke fantastische 
 innovaties zouden we zien als een 
auto werd ontworpen als een 
iPhone: een processor, geheugen, 
een verzameling sensoren waarvan 
de makers nauwelijks bedacht 
hebben wat er allemaal mee kan, 
en een App Store waar developers 
hun ideeën mee kunnen verkopen 
aan de autobezitter? In rudimentaire 
vorm bestaat dit al bij Toyota,  
dus vast ook bij andere merken.  
Maar zo geavanceerd als we het  
in de computerindustrie kennen, 
 hebben we het nog niet. 
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VIS van BKR vereenvoudigt poortwachtersfunctie accountants  

“Geldigheid gaat 
boven echtheid”

Een ruime meerderheid van accountants vindt witwassen 
een groot probleem en zoekt naar aanvullende manieren 
om invulling te geven aan de Wwft (Wet ter voorkoming van 
witwassen en fi nancieren van terrorisme), aldus de position 
paper fraude risico’s van de AFM. Deze wet vraagt van 
accountants dat zij goed weten wie hun cliënten zijn maar het 
ontbreekt hen vaak aan de benodigde kennis. 

Een van de belangrijkste aspecten is dat je 
weet met wie je van doen hebt. Heb je als 
accountant wel scherp in het vizier of jouw 
cliënten betrokken zijn bij een faillissement 
of dat zij te boek staan als ‘gesanctioneerde 
personen’? Identiteitsfraude is een actueel 
en groeiend probleem. Met de toenemende 
digitalisering is een online identiteitsveri-
fi catie van groot maatschappelijk belang. 
Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) 
helpt accountants met hun poortwachters-
functie en zorgt dat accountants compliant 
zijn én blijven. Ook op dit gebied werkt 
Stichting Bureau Krediet Registratie 
constant aan verbeterde mogelijkheden 
om identiteitsfraude in te dammen.

Met het BKR VIS (Verifi catie Identifi catie 
Systeem) delen we informatie met organi-
saties en overheden over de geldigheid van 
identiteits- en reisdocumenten. Het gaat 

dan om unieke nummers van gestolen, 
vermiste of om een andere reden ongeldig 
verklaarde documenten. Met VIS kunnen 
accountantskantoren hun cliëntonderzoek 
aanzienlijk vereenvoudigen. Jordy 
Broekman, verantwoordelijk voor VIS: “BKR 
beheert al jaren grote hoeveelheden data 
in de vorm van kredietgegevens. VIS maakt 
de poortwachtersrol voor accountants er 
stukken eenvoudiger op. Een accountant 
kan natuurlijk een identifi catie doen aan 
de hand van paspoortgegevens, maar ziet 
niet of het document misschien gestolen is 
of dat er eerder misbruik van is gemaakt. 
Geldigheid gaat bij ons boven echtheid. 
Een waarschuwing om met iemand in zee 
te gaan is voor accountants meer dan 
welkom want boetes voor onvoldoende 
klantonderzoek zijn kostbaar. Compliant 
zijn en blijven, daar draait het om en BKR 
helpt accountants daar bij.” 

VIS ontvangt informatie uit drie bronnen: 
de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
(RDW, voor rijbewijzen in Nederland), 
de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 
(RvIG, voor paspoorten, identiteitsbewijzen, 
visa en onder meer verblijfsvergunningen) 
en de Landelijke Eenheid Nationale Politie 
(LENP, voor internationaal ongeldig 
verklaarde documenten). “Van deze 
laatste instantie kunnen wij bijvoorbeeld 
ruim 1,3 miljoen aan internationaal 
ongeldig verklaarde documenten 
ontsluiten.”

“Het vaststellen van de geldigheid van 
documenten is voor accountants zeer 
belangrijk. Wij bieden de mogelijkheid om 
onze gegevens, elke dag ververst, te raad-
plegen via een webservice naar hun eigen 
systemen (als je de toetsingen geautoma-
tiseerd wilt laten verlopen) of uit te voeren 
via ons Zakelijk Portaal. Zo kan men ook 
het resultaat (hit/no hit) opslaan als bewijs.” 

Hoe goed ken jij je klanten? VIS helpt 
bij het tegengaan van identiteitsfraude 
en verschaft informatie over de geldigheid 
van identiteitsbewijzen. Meer weten? 
We helpen je graag. Bel ons op 
088 150 26 00, of stuur een mail naar 
customerservice@bkr.nl. 

Foto: Jordy Broekman (BKR): "Met VIS dam je identiteitsfraude in op basis van actuele informatie.”
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