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EINDHO VEN -  NXP s leept profes s or Ba rt Ja cobs , onderzoeker b ij de T echnis che Univers iteit Eindhoven en
de Ra dboud Univers iteit N ijm egen, voor de rechter. De Eindhovens e chipm a ker, voorheen een Philips -
divis ie, s pa nt een kort geding a a n om  te verhinderen da t de hooglera a r de werking va n chip in  de
ov- chipka a rt openba a r m a a kt.

De gewraakte chip wordt onder meer gebruikt in toegangspassen.

In maart maakten onderzoekers van de Radboud Univers iteit N ijmegen, onder leiding van Jacobs, bekend dat de NXP-chip M ifare Classic
ernstige tekortkomingen vertoont. Eerder zeiden Duitse beveiligingsexperts  ook al dat de beveiliging tekort schiet. Gegevens op de chip
kunnen volgens de onderzoekers tamelijk eenvoudig worden uitgelezen en misbruikt. De univers iteit heef t destijds de minis ter en NXP direct
op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek.

Jacobs, deeltijd-hoogleraar bij de TU/e, wil het onderzoek in oktober presenteren tijdens een congres in Spanje. H ij wijs t erop erop dat de
publicatie een maatschappelijk belang dient omdat andere onderzoekers van de kwetsbaarheden in beveiligingssystemen van NXP kunnen
leren.

NXP-topman Frans van Houten reageerde furieus op de aankondigde publicatie. "Absoluut onverantwoordelijk", aldus Van Houten. "Dat
wetenschappers z ich op kosten van de overheid wekenlang kunnen bezighouden met het kraken van onze chips, vind ik onbegrijpelijk.
H iermee gaan onderzoekers een stap te ver." Volgens de bestuursvoorz itter van de chipmaker heeft alle negatieve aandacht voor de M ifare
Classic 'de f irma heel wat schade berokkend'. "Onze klanten en onze klanten z ijn bang dat er misbruik gemaakt wordt van de chip. Dit heeft ons
orders gekost." NXP houdt vol dat de chip niet onveilig is , mits  hij voor de juis te doeleinden wordt gebruikt.

Het kort geding dient aanstaande donderdag.
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