
PRIVACY VEILIGGESTELD 
DOOR DIGITAL SECURITY
Digitale systemen worden te vaak zo ontworpen dat ze ons 

basisrecht op privacy niet respecteren. Bart Jacobs vraagt hier 

met zijn Digital Security groep al jaren aandacht voor, met 

succes. Hij laat het niet bij kritiseren alleen, zijn groep werkt 

ook samen met fabrikanten aan veiligere RFID-toegangskaarten. 

Bovendien bereiden de Nijmeegse informatici hun vakgebied 

voor op het moment dat quantumcomputers realiteit zijn, door 

quantumtheoretische fenomenen op een wiskundig niveau te 

interpreteren en te verwerken in bruikbare programmalogica’s en 

modellen.

Veilig identificeren

Privacy is een grondrecht, dat in het digitale tijdperk maar al te makkelijk 

geschonden wordt. De informatici van de Radboud Universiteit 

zetten zich in voor software waarin bescherming van dat grondrecht 

gewaarborgd is. Zo werken ze aan een systeem dat te gebruiken is als 

digitale identiteitskaart, maar dat niet meer informatie prijsgeeft dan een 

bepaalde instantie nodig heeft. IRMA noemen ze hun project: I Reveal My 

Attributes. Met IRMA bepaal je zelf welke persoonlijke gegevens je wanneer 

vrijgeeft. Er is géén centrale partij met toegang tot alle informatie. Dat 

maakt IRMA privacyvriendelijk, veilig, en gemakkelijk in het gebruik.

Verantwoordelijkheid



Naast het zelf ontwikkelen van veilige systemen zijn de informatici actief 

in het controleren van bestaande systemen. Wanneer ze een lek hebben 

ontdekt – of dat nou in een databank, chipkaart of autobeveiligingssysteem 

is – stappen ze altijd eerst naar de eigenaar of leverancier. Dat geeft hen de 

kans om het probleem op te lossen. Pas daarna maken de onderzoekers de 

details van hun ontdekking bekend in een wetenschappelijke publicatie. 

‘Het bekendste voorbeeld daarvan was de OV-chipkaart, waarvan de 

chip de gegevens erin niet goed beschermt’, aldus Bart Jacobs. ‘Daardoor 

was het eenvoudig om het saldo aan te passen. De maatschappelijke en 

politieke onrust hierover was 

groot, en terecht! Het heeft veel 

mensen de ogen geopend dat we 

zorgvuldiger met dit soort zaken 

om moeten gaan.’

Quantumcomputers 

Ondertussen werken de 

informatici aan methodes die 

gebruikt kunnen worden als 

quantumcomputers een feit 

zijn. Quantumberekeningen 

zijn gebaseerd op de wetten van de 

quantummechanica en bieden 

perspectief op nieuwe, snelle 

berekeningsmechanismen. 

Het doel van de Nijmeegse 

informatici is om 

quantumtheoretische fenomenen 

op een wiskundig niveau te 

begrijpen en te interpreteren. 

Dit moet resulteren in 

Bart Jacobs praat over dreiging van identiteitsfraude en het IRMA 
project in Kassa op de Nederlandse televisie.

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1314669

Bart Jacobs praat over de IRMA kaart en diens relatie tot een 
mogelijke Nederlandse identiteitskaart op Radio 1.

http://www.radio1.nl/items/88945-de-onkraakbare-digid



programmalogica´s en modellen die helder en bruikbaar zijn voor collega’s 

in het vakgebied in het bijzonder op het gebied van computerbeveiliging. 

Echte quantumcomputers bestaan nog niet en zijn een grote 

technologische uitdaging. Jacobs en collega’s bereiden de informatica voor 

op het moment dat zulke computers realiteit zullen zijn.


