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Taakstraf en geldboete voor
Utrechtse Anne en Max (33), die
jarenlang fraude pleegden met ovchipkaarten
De twee Utrechtse vrienden die grootschalige fraude met ov-chipkaarten
pleegden, krijgen een taakstraf van 120 uur. Dat bepaalde de Utrechtse
rechtbank vandaag. Daar bovenop kende de rechter ook nog eens 15.000 euro
aan vorderingen toe, onder het mom van ‘reisschade’.
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De vrienden Anne C. en Max K., beiden destijds medewerker van een IT-bedrijf,
ontdekten hoe ze een ov-chipkaart konden ‘ontleden’ en de data van zo’n kaart
konden lezen via hun eigen computer en software. Het lukte het tweetal uiteindelijk
om de kaarten kostenvrij op te laden vanuit huis.

Het duo reisde maandenlang kosteloos met hun zelf opgeladen ov-chipkaarten,
terwijl ze ook een reiskostenvergoeding van hun werkgever ontvingen. Dit gebeurde
voornamelijk op het traject Utrecht-Alkmaar.
De kaarten werden om de zoveel tijd geblokkeerd, maar Anne en Max kregen het
keer op keer voor elkaar om een nieuwe kaart te kraken. Tot de fraude op begon te
vallen bij Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart. Volgens hen zouden er in
totaal zo’n 95 gemanipuleerde ov-chipkaarten in het spel zijn geweest.
Door camerabeelden op Utrecht CS en het reisgedrag van het duo te bekijken, werd
het na een tijdje duidelijk dat het ging om de Utrechtse Anne en Max.

Niet bij stilgestaan

Het begon echt met de intentie dat we het leuk
vonden om te onderzoeken. Niet met winstoogmerk
Anne

In de strafzaak, die twee weken geleden plaatsvond, stond het duo terecht voor het
verduisteren van in totaal meer dan 100.000 euro aan saldo op ov-chipkaarten. ,,Het
was een hobbyproject, een uitdaging ook. Het is een beetje uit de hand gelopen”,
stelde Max destijds.
Anne: ,,We hebben daar niet bij stilgestaan. Het begon echt met de intentie dat we
het leuk vonden om te onderzoeken. Niet met winstoogmerk. Dat we daarna zijn
gaan reizen met die kaarten was natuurlijk het stomste wat we konden doen.” De
rechter verwonderde zich over het feit dat de toch tamelijk intelligente jongens er
nooit aan hebben gedacht dat tegen de lamp lopen een optie was. ,,We hebben daar
niet bij stilgestaan”, antwoordde Anne in de rechtszaal.
De officier van justitie eiste twee weken terug 120 uur taakstraf voor beide mannen.
Volgens de officier zijn ‘stelselmatig’ computervredebreuk, gebruik van
vervalsingssoftware, vervalsen van 95 kaarten en het gebruik daarvan bewezen. Ook
achtte hij twee jaar lang reizen voor ruim 23.000 euro tussen Utrecht en Alkmaar
bewezen, net als een slordige 10.000 euro voor het reizen naar andere stations.

Uitspraak
Twee weken later in de rechtszaal zijn beide heren aanwezig om de uitspraak aan te
horen. De rechter is van mening dat alle vier de feiten waarvoor de heren
terechtstaan bewezen kunnen worden. Wel gaat het volgens hem om een ‘kortere
periode’ dan er in de eerste instantie gedacht werd. Ook over de trajecten die Anne
en Max aflegden met de ov-chipkaarten is onduidelijkheid. ,,Alleen het woonwerktraject is vastgesteld, en zelfs daar zit hier en daar onzekerheid in”, is de
kanttekening die de rechter maakt. Louter de twee mannen zijn aanwezig in de zaal:
Max zit op het puntje van zijn stoel, handen onder de kin gevouwen. Anne tuurt zo nu
en dan naar de grond.

De rechter gaat mee met de eis van de officier: het duo ontvangt een taakstraf van
120 uur. Het zogeheten ‘reisschadebedrag’ dat ov-chipkaartbedrijf Translink oplegde
komt uit op 14.500 euro en moet ook door beide heren betaald worden.

