Wees Alert op Skimming van Tankpassen binnen de industriegebieden Utrecht
Het blijkt dat de laatste tijd meerdere tankpassen uit vrachtwagens worden gestolen via een
inbraak met “meestal” minimale en bijna onzichtbare schade. Als bij de tankpas ook een
pincode wordt gevonden wordt de tankpas ter plaatse geskimd en weer teruggelegd. Op
deze manier wordt de gekopieerde tankpas pas geblokkeerd op het moment dat de fraude
wordt ontdekt.
Veel transportbedrijven hebben dan ook het idee dat er, ondanks zeer lichte braakschade
aan de vrachtwagencombinatie, niets is weggenomen. De aangifte en/of melding aan de
politie blijft op dat moment dan ook meestal achterwege. In een later stadium kan met een
gekopieerde versie van de tankpas op kosten van de transportondernemer getankt worden.
Op het moment dat de transportondernemer het skimmen bemerkt is het al te laat;
duizenden liters diesel zijn getankt en in rekening gebracht.
Uit verzamelde informatie blijkt dat de vertankingen meestal plaatsvinden bij onbemande
tankstations zonder camerabewaking. Deze zijn in de industriegebieden veel aanwezig.
Security alert tankpassenfraude : bewaar geen tankpassen in de vrachtauto en houdt
pas en pincode gescheiden!
In het kader van "voorkomen is beter dan genezen" is één van de aanbevelingen van de
Landelijke Eenheid om een tankpas & pincode te verstrekken per chauffeur i.p.v. per
vrachtwagencombinatie.
Voor zover dat al niet in de algemene voorwaarden is opgenomen, is het ook verstandig om
met de tankpasuitgever een maximum overeen te komen voor het aantal liters dat per dag
op een pas mag worden getankt.
Praktische tips bij gebruik van tankpassen
• Bewaar de tankpas niet in de vrachtauto
• Verstrek per chauffeur een tankpas met bijbehorende pincode, één pincode voor het hele
bedrijf is vragen om problemen
• Controleer regelmatig of de tankpas nog in bezit is van de "rechtmatige" eigenaar, verstrek
hierover richtlijnen op schrift aan de chauffeurs
• Controleer zeer regelmatig of de verrichte tankingen overeenkomen met de tankingen op
grond van het systeem van de brandstofmaatschappij
• Bewaar tankpas en pincode gescheiden van elkaar
• Noteer nooit de pincode op de tankpas
• Blokkeer bij inbraak in uw voertuig(en) onmiddellijk de tankpas, ook als er niets is
ontvreemd; blokkeer ook passen van andere benzinemaatschappijen!

Afz. Wijkagent Industriegebieden Utrecht West, Erik Schep

