
 

Pinnen 
Oneindig veel mogelijkheden met 4 cijfers 
 

In het hedendaagse betalingsverkeer circuleren meer dan 20 miljoen passen. Allen hebben 
ze maar een 4 cijferige unieke pincode. Hoe kan dat? 
 
Die is het geworden hè? Ja. Helemaal top. Dan gaan we dit afrekenen voor jou. Dat is 1, dat 
is 2. Dan wordt het voor jou 229 Euro en 90 Cent alsjeblieft. Kan ik pinnen?Dat kan zeker 
weten! Gaat uw gang. 

Mijn persoonlijk Identificatienummer, mijn PIN. Even denken, wat was mijn code nou ook 
alweer? Er zat een 5 in en een 3, en een 4. Ik ben de PIN-code vergeten. Wat was het nou? 3 
maal een route code, nu is ie geblokkeerd! Hoeveel PIN-combinaties zijn er eigenlijk 
mogelijk?  

10 maal 10 maal 10 maal 10, dat betekent dus 10.000 mogelijkheden. Maar betekent dat 
niet, dat d’r heel veel mensen zijn met dezelfde PIN-code? Ja, als je kijkt, dat d’r zeker 20 
miljoen bankpassen zijn, dan betekent dat ongeveer een 2000 Nederlanders die dezelfde 
PIN-code hebben die jij ook hebt. Alleen: het is wel veilig, want het is namelijk de combinatie 
van PIN-code met betaalpas. Dan is het ook wel belangrijk, dat je in ieder geval je PIN-code 
wel geheim houdt. 

Wat gebeurt er nou precies nadat ik mijn PIN-code op een betaalautomaat heb ingetoetst, 
wat voor traject wordt er dan in werking gesteld? Op moment, dat de PIN-code wordt 
uitgegeven van je, dan wordt ie berekend aan de hand van het bankpasnummer en je 
rekeningnummer en een hoeveelheid geheime getallen, en dat komt dan in het 
controlegetal en dat wordt zeg maar opgeslagen door de bank. Op moment dat je dan je 
PIN-code intoetst op een betaalautomaat, dan wordt die PIN-code door de betaalautomaat 
ook weer versleuteld met allerlei geheime getallen en verstuurd naar de bank. Bij de bank 
wordt dat dan ontvangen. Die bank, die gaat als het ware de berekening die toen gemaakt 
is voor de PIN-code gaat ie, maar dan omgekeerd, die berekening weer uitvoeren. Dan komt 
d’r weer dat controlegetal uit en dat moet hetzelfde zijn als het getal waar het toen mee 
begonnen is. Als dat zo is, nou, dan staat de route open naar je rekening en kun je 
betalingen verrichten met je rekening. 


