Nederlands Dagblad - Invoering ov-chip in 2009 ...

http://www.nd.nl/artikelen/2008/april/14/invoering...

Polit iek

Invoering ov-chip in 2009 onzeker
Geplaats t: 14 april 2008 22:46, laats te wijz iging: 14 april 2008 22:46
van onz e redactie politiek
D EN H AAG - Sta a ts s ecreta ris T in eke H u iz in g a (Verkeer) b etwijfelt o f d e o v- ch ip ka a rt in ja n u a ri 2 0 0 9 la n d elijk
ka n wo rd en in g evo erd , z o a ls is g ep la n d . D a t h eeft z ij g is tera vo n d in een b rief a a n d e T weed e Ka m er
g es ch reven .

Huiz inga bas eert z ich op de contra-expertis e van een TNO-onderz oek naar de beveiliging van de ov-chipkaart dat
in januari werd gepres enteerd. Z ij had het Royal Holloway Univers ity in London opdracht gegeven voor een
'double check'.
De s taats s ecretaris moet bes luiten of z ij in januari de s trippenkaart afs chaft, z odat de ov-chipkaart het enige
vervoerbewijs in bus , tram en metro wordt. ,,Maar ik heb er een hard hoofd in dat er op tijd een veili ge en
betrouwbare ov-chipkaart is '', aldus Huiz inga. Z ij heeft de vervoerbedrijven gevraagd 'z o s nel mogelij k te
reageren'.
TNO concludeerde drie maanden geleden nog dat het z eker twee jaar z ou duren, voordat mis bruik van de
ov-chipkaart uit de hand z ou kunnen gaan lopen. Pas dan z ou er een beter beveiligde chip noodz akelijk z ijn.
Maar volgens het Engels e ins tituut is groots chalige fraude nu al eenvoudig mogelijk. De huidige chip, de
Mifare Clas s ic, kan s nel en goedkoop worden gekopieerd. Kwaadwilligen kunnen het s aldo op een kaart
veranderen en z elfs illegaal op andermans s aldo reiz en. Voor criminelen wordt het daarom 'commercieel'
interes s ant om op grote s chaal te frauderen, z odra de ov-chipkaart landelijk is ingevoerd, menen de Londens e
onderz oekers .
Dat gevaar is niet acuut, omdat de ov-chipkaart nu alleen nog wordt gebruikt in de regio Rotterdam, en op
kleinere s chaal in Ams terdam. Het Engels e ins tituut advis eert wel om nieuwe kaarten in 2009 direct uit te
rus ten met beter beveiligde chips . Bovendien moeten z e een 'gez amenlijk antifraudekenmerk' krijgen, z oals een
las ergravure of een hologram.
Onderz oekers van de Radboud Univers iteit in Nijmegen maakten afgelopen weekend al bekend dat z ij de laats te
beveiliging van de ov-chip hebben gekraakt. Z ij kunnen met een kleine antenne de informatie van een
abonnements kaart s cannen en de chip vervolgens met een eenvoudige laptop namaken.
Volgens het Rotterdams e vervoerbedrijf RET is er voorals nog 'geen man overboord'. ,,De kraak heeft een hoog
univers itair gehalte'', aldus een woordvoerder. De RET heeft twee miljoen kaarten vers preid en tot nu toe geen
mis bruik ontdekt.
Ook de NS z ei gis termiddag voorlopig vertrouwen te houden in de huidige ov-chipkaart, die volgend jaar wordt
ingevoerd op de verbinding Leiden-Schiphol_Ams terdam en Lelys tad. De NS wijs t erop dat er ook conducteurs
in de trein aanwez ig z ijn die de ov-chipkaarten controleren. Namaak valt volgens het bedrijf dan s nel door de
mand.
Bagatellis erend
Hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs van de Radboud Univers iteit in Nijmegen begrijpt de
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bagatellis erende opmerkingen vervoers bedrijven niet. ,,De ov-chipkaart moet nog landelijk worden ingevoerd.
Daarom z eggen wij: kijk nou uit, hij is nu al s tuk.''
Trans Link Sys tems , dat in Nederland de ov-chipkaart namens de vervoers bedrijven introduceert, hamert erop
dat fraude altijd binnen een dag wordt ontdekt. Het beveiligings s ys teem z iet of er gekloonde kaarten i n omloop
z ijn en of er z wart wordt gereis d. Maar volgens Jacobs is dat geen garantie om mis bruik te voorkomen, juis t
omdat de ov-chipkaart z o makkelijk is na te maken. ,,Die computers van TLS draaien alleen 's nachts . Je kan
dus telkens een dag lang profiteren.''
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