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Een gewist sms’je is nog niet weg
Een mobieltje inleveren voor het 
goede doel: klinkt mooi, maar 
waar blijven alle data op het 
apparaat? ,,Honderd procent 
zekerheid kun je nooit geven.’’

door Sal Stam en Arjen de Boer

DEN HAAG – De verkoper in tele-
comwinkel GSM-shop luistert 
aandachtig. Of het mogelijk is 
om van een oude mobiele tele-
foon alle gegevens te wissen? 
Zeker wel, zegt hij. Een collega 
van mobieltjesverkoper Hi! 
denkt hetzelfde. ,,Gewoon wis-
sen.’’
Was het maar zo simpel, zegt 
cryptoloog Henk van Tilborg van 
de Technische Universiteit Eind-
hoven. ,,Wissen betekent niet dat 
alle data voorgoed weg zijn.” Zo 
zijn sms’jes die zijn verwijderd, 
nog niet echt uit het geheugen 
van de telefoon verdwenen, ook 
al kun je er zelf niet meer bij.
Veel mensen weten dat niet. Wie 
zijn toestel inlevert moet maar 
hopen dat de informatie niet in 
verkeerde handen valt. Vooral in 
nieuwere toestellen met came-
ra’s en afbeeldingen kan infor-
matie achterblijven. ,,Die appara-
ten beginnen steeds meer op 
kleine computers te lijken”, zegt 
Henny van Dort van Recell, dat 
afgedankte gsm’s geschikt maakt 
voor een tweede leven.
Komende zaterdag begint een 
landelijke inzamelactie, waar-

voor telefoonbedrijven en recy-
clers de handen ineen hebben 
geslagen. Goed voor het milieu, 
zeggen de initiatiefnemers, die 
erop wijzen dat tientallen mil-
joenen oude mobieltjes in 
Nederland ergens in een la lig-
gen. 
Directeur Ronald Prins van digi-
taal recherchebureau Fox-IT 
vreest echter dat door zo’n inza-
melactie privégegevens op straat 
belanden. ,,Veel mensen hebben 
niet door hoeveel informatie er 
achterblijft. Het is niet ondenk-
baar dat iemand een doos 
mobieltjes achterhoudt om ze 
via verkoopsites te verpatsen. 

Dat zien we als wij via Markt-
plaats oude telefoons kopen om 
mee te oefenen.’’
KPN en T-Mobile, die meedoen 
aan de actie, zeggen dat de kans 
klein is dat persoonlijke informa-
tie van de mobiele beller op 
straat belandt. ,,Maar honderd 
procent zekerheid kun je niet 
geven”, zegt een KPN-woord-
voerder. Beide bedrijven laten 
speciaal toegeruste ondernemin-
gen zoals Recell bekijken of de 
mobieltjes nog bruikbaar zijn. 
Als dat het geval is, worden de 
toestellen met speciale appara-
tuur opgeschoond. Anders ver-
dwijnt de gsm in een soort ver-

snipperaar, waardoor er niets 
van over blijft en ook alle data 
verloren gaan.

Versnipperen
Zo waterdicht als bij KPN en T-Zo waterdicht als bij KPN en T-
Mobile is het niet overal, zegt 
Edwin Zoontjes van ICT Milieu, 
dat zich namens de ICT-sector al 
jaren met de inzameling en het 
versnipperen van mobieltjes 
bezighoudt. Hij plaatst vooral 
kanttekeningen bij inzamelings-
acties voor goede doelen, zoals 
bij de stichting Aap, die zo een 
deel van zijn fondsen binnen-
haalt. Deze mobieltjes worden 
opgekocht door handelaren, 
opgeknapt en doorverkocht naar 
bijvoorbeeld derdewereldlanden. 
Berry ten Berge van Prophone 
Solutions, dat een belangrijke 
schakel vormt tussen winkeliers 
en recyclers, spreekt van ,,vage 
inzamelacties waarbij niemand 
precies weet hoe het zit. Wij krij-
gen de telefoons hier aan de 
balie en stoppen ze daarna in 
een doos. Dat is het laatste wat 
we ervan zien”, zegt een woord-
voerster van de stichting Aap. 
,,Wij adviseren de mensen hun 
simkaart eruit te halen voor ze 
het toestel inleveren. Het blijft 
hun eigen verantwoordelijk-
heid.”
Wilfred van Roij, oud-recher-
cheur en nu mededirecteur van 
beveiligingsbedrijf Com-Connect, 
voorspelt dat criminelen meer 

aandacht zullen krijgen voor 
(oude) mobiele telefoons en de 
informatie die daarop staat. ,,Dus 
gooi of geef nooit zomaar een 
gsm weg, zonder te checken wat 
er nog op staat. Mensen gaan 
daar te makkelijk mee om.”
Fox-IT krijgt in rechercheonder-
zoeken wel eens telefoons die 
‘uitgelezen’ moeten worden om 
te zien of er bewijsmateriaal in 
staat. ,,Zelfs zonder die dingen 
open te breken komen we aller-
lei informatie tegen. Sms’jes 
waarin alle avontuurtjes van een 
weekend zijn terug te lezen. 
Soms slaan mensen hun pincode 
op hun telefoon op. We hebben 
zelfs een keer een Blackberry van 
een groot bedrijf gehad vol e-
mails. Allemaal heel privacyge-
voelig’’, aldus Prins.
Volgens Edwin Zoontjes van ICT 
Milieu is er niemand die contro-
leert of ingezamelde mobieltjes 
datavrij zijn. Hij vindt daarom 
dat de overheid moet overgaan 
tot een rapportageplicht. “Wie 
mobieltjes inzamelt zou moeten 
aangeven of ze ’schoon’ zijn en 
wat ermee gebeurt. Je praat wel 
over 400.000 toestellen per jaar. 
Dat aantal gaat door de inzame-
lingsactie waarschijnlijk 
omhoog. Wie handelt in tweede-
handsauto’s, krijgt te maken met 
allerlei Europese regels, voor 
gsm’s zouden die er ook moeten 
komen.

Hoe schoon je een mobiel op?
Het begint ermee dat je alle bestanden verwijdert, denk aan con-
tacten, sms’jes en foto’s. 
Het is wel raadzaam eerst een reservebestandje (back-up) aan te 
maken. Dat kan op losse simkaarten of via de computer. 
Haal de simkaart uit de telefoon en je hebt hem beschermd tegen 
de gewone nieuwsgierige leek.
Experts kunnen dan nog altijd informatie van de ’harde schijf’ van 
de telefoon halen. Want als je een bericht wist, verwijder je alleen 
adressering van het bestand. Het bericht staat nog in stukjes in het 
geheugen.
Deze ’harde schijf’ kun je moeilijker toegankelijk maken door er 
allemaal onzinnige informatie op te zetten. Bijvoorbeeld door een 
serie foto’s te maken van de wolkenhemel, die te wissen en vervol-
gens weer een nieuwe serie foto’s te maken en die te wissen.
De laatste en grondigste optie is volledige vernietiging van de tele-
foon, zodat er zelfs geen chip meer overblijft waar iemand nog wat 
vanaf kan halen.


