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Veiligheid en het internet
Ernst Roelofs

Belastingen volgens Apple
Half mei moesten in Amerika de bazen van een aantal rijkeondernemingen, waaronder de hoogste baas van Apple, zichin de Senaat verantwoorden voor het feit dat zij vrijwel geenbelasting betalen over hun megawinsten. Nu ja ver‐antwoorden. Een aantal senatoren benadrukten hoe geweldigze Apple vonden en of Apple geen ideeën had hoe de belastinghervormd moet worden.Tja, zij deden niets illegaal en wat konden zij er aan doendat de belastingwetgeving niet meer van deze tijd is. Cookstelde voor om het allemaal simpeler te maken met – uiter‐aard – een flinke verlaging van de belastingen. Triest eigenlijkom zo rijk te zijn en tegelijkertijd zo bang te zijn geld te ver‐liezen.Gelukkig voor Apple is het een ‘geweldig’ en gewild bedrijf.Mede daardoor kunnen de morele aspecten van hun be‐lastingontwijking (en liever geld lenen dan hun eigen kapi‐taal aan te spreken omdat dat voordeliger is …).Een paar dagen later kondigde het bedrijf trots hun iTax‐appaan, waarmee belasting ontwijking een stuk gemakkelijkermoet worden. En passant kan Apple meteen alle gegevensoogsten die door de gebruikers worden opgeven– maar datter zijde.Nederland is een van de landen die deals sluiten met grotebedrijven, zodat zij belasting in hun eigen land kunnen ont‐wijken. Daar verdient Nederland aan; de vraag is of dit geldecht zoveel anders is dan de bloeddiamanten (onder er‐barmelijk omstandigheden gedolven diamanten, die gebruiktworden voor de financiering van oorlogen)? Aan weggesluisdgeld kleeft geen bloed, maar het zorgt er wel voor dat deleefomstandigheden van met name de burgers aan de onder‐kant van de samenleving minder florissant zijn dan zou kun‐nen. Omdat een overheid nu eenmaal geld nodig heeft voorbijvoorbeeld infrastructuur (wegen), scholen (niet iedereenkan zijn of haar kinderen naar een particuliere school sturen)en gezondheidszorg, zal dat geld toch ergens vandaan ge‐haald moeten worden en dat zijn … de meeste lezers van ditblad; mensen die te weinig verdienen om geld weg te sluizennaar bijvoorbeeld de Kaaimaneilanden (en geen deals met debelastingdienst kunnen sluiten over de hoogte van hun af‐dracht aan belastingen).In Zwitserland komt dit jaar een referendum in stemming dat er‐voor moet zorgen dat het hoogste salaris in een ondernemingniet meer bedraagt dan twaalf maal het salaris van de laagstbe‐taalde werknemer. Als dit wordt aangenomen, is de verwachtingdat bedrijven Zwitserland massaal de rug zullen toekeren; tenzijnatuurlijk meer landen hieraan mee gaan doen.Wellicht wordt het tijd voor een keurmerk van verantwoordondernemen, waarin niet alleen de topsalarissen, maar bij‐voorbeeld ook de werkomstandigheden van de arbeiders dieal dat moois maken (soms grenzend aan slavenarbeid) endaaronder natuurlijk de leef‐ en werkomstandigheden van aldie arbeiders die voor een hongerloon, en vaak onder er‐barmelijke omstandigheden, de benodigde grondstoffen (ente vaak in conflictgebieden) delven. Wellicht drukt die ver‐betering de winst van die ondernemingen, wat als bijkomendvoordeel heeft dat er minder belasting betaald hoeft teworden. Voor de consument kan het bij aanschaf het verschilmaken. Als je weet dat Android‐toestel X meer verantwoord isgeproduceerd dan toestel Y, of dan een iPhone, kan dat hetverschil maken. Nu komen er wel allerlei berichten in demedia, maar dat zijn fragmenten die lang niet iedereen mee‐krijgt. Een keurmerk maakt dat direct inzichtelijk en dan kande consument niet meer zeggen: ‘Dat wisten wij niet!’

Webshops
In de Volkskrant van 17 mei 2013 was te lezen dat veel web‐shops geen bezorgkosten terugbetalen als een klant eenproduct retourneert, terwijl zij dat wel verplicht zijn:http://www.webshopblog.nl heeft dit geconstateerd bij eenonderzoek onder 21 webshops. Eerder stelde de Consumen‐tenbond al dat bijna de helft van de naar webshops gere‐tourneerde pakketten niet goed werden afgehandeld. DeConsumentenbond adviseert dan ook om voorafgaand aan hetplaatsen van een bestelling te onderzoeken of er veel klach‐ten over een bepaalde webshop zijn; ook hier kan Google ofkunnen andere zoekmachines uitkomst bieden. Zelf kijk ikaltijd of er een fysiek contactadres is (en hoe ver dat bij mijvandaan is).Voor de duidelijkheid: bij retourneren moet de webshop hetvolledige bedrag vergoeden, dus ook de bezorgkosten. Dekosten van het retourneren komen wel voor rekening van deklant. Vrijwel alle aankopen gedaan bij een webshop kunnengeretourneerd worden (wet Kopen op Afstand).
Zie o.a.: http://www.webshopblog.nl/helft‐webshops‐overtreedt‐wet‐met‐retouren/Meer algemeen: hier vindt u info over uw rechten en plich‐ten: http://www.consuwijzer.nl/thema/kopen‐op‐afstand

3D‐printing
3D‐printing is een techniek waarmee dunne laagjes van, inde regel, gesmolten plastic over elkaar heen gelegd worden.Met deze techniek kunnen kleine en grotere objecten laagvoor laag opgebouwd worden. Je kunt zo bijvoorbeeld eenmuntje of een figuurtje, maar ook prototypes of op maatgemaakte (reserve‐) onderdelen printen. Deze techniek van3D‐printen vind je nu vooral nog bij gespecialiseerde be‐drijven, universiteiten en (hoge) scholen. 3D‐printen is eennog jonge, maar veelbelovende techniek. Een techniek die,als de ontwikkelingen doorgaan, de wereld wel een drastischzou kunnen veranderen. Of we ooit het schema van denieuwste iPod kunnen downloaden, om die vervolgens zelf teprinten in plaats van in de winkel te kopen, valt nog tebezien, maar er wordt al geëxperimenteerd met het printenvan huid en het ‘printen’ van voedsel. Hiermee komt de bijSF‐liefhebbers bekende Replicator uit StarTrek (een apparaatdat voedsel voor je maakt) wellicht over een aantal jarenbinnen handbereik. De 3D‐printer wordt, net als een gewone(2D‐)printer op de computer aangesloten. Die software kande met het freeware programma Blender gemaakte 3D‐teke‐ningen inlezen.
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Er zijn al diverse winkels (onder andereeen aantal fablabs,http://fablab.nl/),waar je cursussen in Blender en 3D‐printing kunt volgen en anders heb jevanaf 350 euro je eigen(zelfbouw‐) 3D‐printer.De 3D‐printtechniek heeft in mei z’nonschuld verloren, toenbekend werddat een Amerikaanse student met een3D‐printer een wapen had gemaakt ende 3D‐tekeningen online hadgeplaatst,gelovend in het vrije wapenbezit. In‐middels zijner ook al kogels geprint endaar zal het ongetwijfeld niet bijblijven. Zoals alle technieken kan ookde 3D‐techniek tengoede en ten kwadeaangewend worden. 3D‐printing is eenveelbelovende techniek, waar we nogveel over zullen vernemen.
Zie b.v.: http://www.3dprinter.nu/in‐dex.php enhttp://nl.wiki‐pedia.org/wiki/3D‐printer

Online wissen
Al eerder schreef ik een pleidooi om bijoverlijden niet gedoemd te zijn toteeuwig zwerven op het wereldwijdewebals gevolg van het wissen van mijnpersoonlijke gegevens.Op donderdag 15 mei was in de Volks‐krant een soortgelijkpleidooi van Petervan Ammelrooy te lezen, waarin hij EricSchmidt van Google aanhaalde. Sites als‘RemoveMyMug’ en‘Girl Friend Reven‐ge’ zijn sites die laten zien welke uit‐wassen je op het internet kantegenkomen. Zo is er ‘wraak‐pornogra‐fie’ waarbij pikante foto’s van iemandsex online gezetworden, uiteraard metde bedoeling die ander zo veel mogelijkschade toe te brengen. Maar ook demugshotsites, diefoto’s van arres‐tanten online publiceren en een deelvan hungeld verdienen aan het, na debetaling, weer offline halenvan die fo‐to, tonen een schaduwkant van het al‐les maar ophet internet moetenzetten. Langzamerhand zijn er staten inAmerika die dit soort activiteiten aanbanden willen leggen(bijvoorbeeld dater geen geld meer gevraagd magwordenvoor het verwijderen van foto’s van arrestanten en/of datdie foto’s na een maand verwijderd moeten worden). De ge‐dachte achter het openbaar maken van b.v. foto’s van arres‐tanten door de politie, is het verhogen van de veiligheid. Hetonline plaatsen van deze foto’s heeft echter een veel grotereikwijdte dan het plaatsen van die foto’s aan de muur vanhet kantoor van de lokale sheriff. Grootste nadeel is dat eenarrestant, al voor het proces, veroordeeld is (tot levenslang);dus nog voor in een proces iemands schuld is vastgesteld.Ook jaren na een ten onrechte arrestatie kan men op dezemanier door onwetenden als schuldig beoordeeld worden;niet handig bij sollicitaties en al helemaal niet als er sprakeis geweest van identiteitsdiefstal.Gelukkig kennen we in Nederland zulke uitwassen nog niet,maar keer op keer worden, ook door de overheid, pogingengedaan bestaande grenzen op te rekken onder het mom ‘Hetis voor uw eigen veiligheid’ en ‘Wie niets gedaan heeft,heeft niets te vrezen’. Helaas klopt dat alleen in een per‐fecte wereld, waar geen onrecht bestaat, geen eigen gewinbestaat en er geen fouten gemaakt worden. Een wisknopwaarmee al jouw gegevens – alleen door jou – gewist kunnenworden, is dan ook geen slecht idee. Wellicht een leukproject voor dataverzamelaar Google.Overigens staat, als ik het goed begrijp, in de voorwaardendat iedereen toestemming moet geven:http://cache.gfrevenge.com/sm/girls/release.pdf; de vraagis hoe goed daarop gecontroleerd wordt.‘Rate My Ex‐Girlfriend is designed to be a fun way to showyour pictures of your ex‐girlfriends and rate the ex‐girlfriendssubmitted by other users’. Oftewel: ‘Het is leuk?’om (pikante) foto’s van je ex te laten beoordelen door ande‐ren.
Misschien een idee om bij een ontluikend liefde eerst te kij‐ken hoe hij of zij op het wijde internet met zijn of haar vori‐ge geliefde is omgegaan. Een gewaarschuwd mens telt voortwee.

In memoriam Lodewijk Severein

We hebben allemaal het afschuwelijke nieuws vernomen over de
verdwijning van Lodewijk Severein en zijn vriendin IngridVisser
in Zuid-Spanje. In de tweede helft van mei werden zij eerst ver-
mist. Zij werden na ongeveer twee weken op een afschuwelijke
wijze vermoord teruggevonden.

Misschien heb je ook meegekregen dat Lodewijk Severein vermogend
was en zaken deed. Dat vermogen heeft hij met name vergaard in
relatie met de HCC.

Lodewijk was van 1997-2000 directeur van deHCC. In die periode
werdinternettoegang steeds belangrijker en stonddeHCCvoor een
uitdagingdaar een rol in te spelen. Lodewijk nam het initiatiefte star-
ten metHCCnet, datHCC-leden gratis toegangboodtot internet. Nou
ja, gratis, de telefoontikkenteller rinkelde en HCCnetwerdgefinancierd
uitde zogenaamde ‘kick-back’ die deKPNbetaalde. Maar de gebrui-
kers moesten toen altijdinbellen en tikken betalen.

De toenmalige DOSgg had al een landelijke infrastructuur om in
te bellen op internet, met abonnees die daar maandelijks voor be-
taalden. Een gering bedrag weliswaar, want de DOSggwas te klein
om met de KPNafspraken te maken over kick-back. DOSgg heeft
toen deze activiteiten ondergebracht bij HCCnet; daarmee werden
DOSgg-leden de eerste gebruikers van HCCnet.

HCCnet werd verzelfstandigd. Lodewijk Severein verliet de HCC
en werddirecteur/mede-eigenaar van HCCnet. Door de snelle op-
komst van ADSL door de grote telecomaanbieders, kwam HCCnet
in de verdrukking. Maar de ‘grote jongens’ waren dol op de
abonnees. In 2005 werdHCCnet overgenomen door XS4ALL, een
dochter van KPN. Dat was aan het einde van de internet-bubble
en er was veel geldmee gemoeid.

Lodewijk Severein ging eerst verder in de ICTsfeer. Maar inves-
teerde vermogen in Spaans onroerend goed. Dat laatste schijnt hem
en zijn vriendin noodlottig te zijn geworden.

Wij kenden Lodewijk Severein als een prettig persoon die veel goede
dingen deed voor de HCC. HCCnet was voor die tijd uniek en
zorgde in korte tijd voor een stijging van het aantalHCC-leden
van globaal 100.000 naar 200.000.

Zijn tragisch einde heeft ons geschokt. Wij condoleren zijn nabestaan-
den en die van zijn vriendin. Moge hun zielen rusten in vrede.

Henk van Andel
Voorzitter CompUsers.




