
De professoren Jos Dumortier

(Faculteit Rechten, ICRI of Interdi-

sciplinair Centrum voor Recht en

Informatica), Frank Piessens (Com-

puterwetenschappen, DistriNet) en

Bart Preneel (Toegepaste Weten-

schappen - COSIC of Computer Secu-

rity and Industrial Cryptography) zet-

ten samen met Rudi Cuyvers

(K.U.Leuven Research & Develop-

ment) uiteen wat de bedoeling van L -

SEC is.

Pioniers
“Leuven staat duidelijk op de kaart

wat digitale veiligheid betreft - denk

maar aan de wereldwijde weerklank

van Rijndael, het algoritme van Vin-

cent Rijmen en Joan Daemen, dat de

nieuwe encryptie-standaard van de

Amerikaanse overheid geworden is. In

een aantal onderzoekscentra werken

specialisten die ook in het buitenland

als autoriteit erkend worden. Uit dat

onderzoek zijn een aantal spin-offs

voortgekomen, die op hun beurt v aak

een toppositie in hun niche bekleden,

en ook in andere bedrijven vind je

Leuvense security-expertise terug.”

“De bedoeling van L-SEC is om de

Leuvense kennis verder te versterken

met andere experts en bedrijven in

Vlaanderen en België, en die unieke

bundeling van expertise via één aan-

spreekpunt toegankelijk te maken, én

alle leden van L-SEC een gemeen-

schappelijk forum aan te bieden. Dat

aanspreekpunt moet je niet beschou-

wen als een soort helpdesk voor de

privé-gebruiker, die met een virus zit

of die een firewall wil installeren. Nee,

het doelpubliek zit duidelijk in de pro-

fessionele hoek - zeg maar: de over-

heid, en een aantal bedrijven.”

“We hebben gekozen voor de vzw-

structuur, omdat je voor echte samen-

werking toch iets meer nodig hebt dan

een losse feitelijke vereniging. Op dit

ogenblik heeft de vzw nog geen eigen

personeel, maar het is vrij w aarschijn-

lijk dat we daar in de toekomst wel een

beroep op zullen doen.”

“De K.U.L euven heeft inzake secu-

rity een pioniersrol vervuld. Professor

René Govaerts, enkele weken geleden

emeritus geworden, heeft de academi-

sche materie rond security op het ein-

de van de jaren ’70 zowat aangetrok-

ken uit de Verenigde Staten. Zijn

ideeën werden de basis van w at

momenteel COSIC is, een afdeling van

ESAT, waar vooral aan cryptografisch

onderzoek gedaan wordt. Daarnaast

vind je ook bij Computerwetenschap-

pen specialisten, vooral dan inzake

netwerkbeveiliging. De juridische kant

van security is dan weer een belangrijk

onderzoeksthema bij ICRI, van priva-

cy-aspecten tot de elektronische hand-

tekening. Die academische expertise

willen we koppelen aan andere Vlaam-

se en Belgische actoren in de sfeer van

de e-security, om op die manier tot

een soort cluster van academische en

bedrijfsmatige bezigheid te komen,

een netwerk, of zelfs een valley, noem

het zoals je wil.”

Bedoeling
“Netwerkvorming heeft veel voorde-

len. De leden kunnen bijvoorbeeld

hun complementariteit ondervinden,

waardoor ze hun eigen specialisatie

beter kunnen definiëren. Ze kunnen

gezamenlijke initiatieven ontplooien,

die individueel niet te realiseren zijn.

Denk bijvoorbeeld aan deelname aan

buitenlandse beurzen: als je daar één

vertegenwoordiger van L-SEC naartoe

kunt sturen, die de hele groep verte-

genwoordigt, werk je efficiënter en

met minder kosten. Of je kunt ook

beter gespecialiseerde seminaries orga-

niseren, als je kunt r ecruteren uit de

klantenbasis van alle deelnemers. De

deelnemers aan L-SEC verhogen ook

hun visibiliteit, ze kunnen misschien

op termijn bepaalde onderdelen van

hun marketing samen uitbouwen,

enzovoort. De ultieme bedoeling is dat

we Vlaanderen en België, met als cen-

trale spil Leuven, zouden kunnen

positioneren als een internationaal

centrum van e-security.”

“Onderlinge samenwerking moet

ook leiden tot een betere service aan

de klant. Als al d ie bedrijven naast

elkaar leven, heeft de klant er vaak

geen zicht op wie nu de beste oplos-

sing voor een bepaald security-pro-

bleem kan leveren. Via het netwerk

moet het mogelijk worden om die

klant optimaal te begeleiden, of het nu

gaat om hardware, software, service,

juridisch advies of wat dan ook.”

“Je ziet, er zijn tal van mogelijkhe-

den. Een en ander moet natuurlijk nog

groeien, en we opteren duidelijk voor

een ‘organische’ aanpak, niet voor top-

down directieven. Bij de deelnemers

ondervinden we in elk geval heel veel

belangstelling.”

“De eerste grote activiteit, ons

Launch Event, vindt plaats op 12 maart

in de Brabanthal. Het gaat om een

reeks voordrachten en seminaries

onder de titel E-Security C hallenges for

the 21st C entury.”

www.l-sec.be

N I E U W S

Leuven bundelt specialisten rond e-security

De Veilige Valley
Ludo Meyvis

L-SEC, of Leuven Security Excellence Consortium, werd opgericht in januari van

dit jaar. Het is een samenwerkingsverband tussen een aantal onderzoeksgroepen

van de K.U.Leuven en een reeks bedrijven die zich specialiseren in e-security, dus

zowat alles wat met de bescherming van dataverkeer te maken heeft. We spraken

met een aantal specialisten van de K.U.L euven, die via hun onderzoekseenheid bij

de nieuwe vzw betrokken zijn.

In L-SEC vinden de volgende partners elkaar.
Drie gespecialiseerde en gerenommeerde onderzoekscentra van

de K.U.Leuven:

• COSIC onderzoekt het ontwerp, de analyse en implementatie van

cryptografische algoritmen in software en hardware, en ontwikkelt

ook beveiligingsoplossingen voor nieuwe toepassingen.

• D i st ri N et do et onderz o ek naar ondersteu nende tech nolog ie ë n

( waa ronder beveil ig i ngstech nolog ie) vo or de ontw ik kel i ng va n

vooruitstrevende gedistribueerde softwaretoepassingen.

• ICRI doet onderzoek naar wetgeving op h et vlak van informatie-

en com mu n icat ietech nolog ie en naar ju ridi sche informat ica.

Uit de bedrijfswereld komen volgende partners:

• Het departement Global Risk Management Solutions van Pricewa-

terhouseCoopers is gespecialiseerd in pro-actieve risico-inschatting,

evenals h et bedenken, uitt ekenen en implementeren van risicobe-

heersoplossingen, zowel op strategisch, tactisch als operationeel

vlak.

• HyperTrust is de eerste Application Service Provider voor Trust

Services in Europa. Hy pertrust brengt een aantal beveiligingsdien-

sten op de markt zoals secure m essaging, secure archival en secure

form submission.

• Cryptomathic is een e-Security provider, die zowel software als

advies, opleidingen, en beveiligingsoplossingen op maat aanbiedt.

• Ubizen is een spin-off van onze universiteit. Het bedrijf biedt

Managed Security Soluti ons aan, software voor de bescherming van

webservers en professionele diensten zoals kwetsbaarheidsonder-

zoeken.

• DATA4s, opnieuw een spin-off, biedt aan financiële ins tellingen

en telec om- operatoren totaa loploss i ngen vo or ri s ic oa na lyse va n

hun klantenportfolio aan.

• Utimaco Safeware, nóg een spin-off, ontwikkelt en l evert geïnte-

greerde, op standaarden gebaseerde beveiligingsoplossingen voor

de pc, tra n sact ies, netwerk to epass i ngen en IT- i nfrast ructuu r. 

• Banksys heeft als opdracht het toelaten, beveiligen en waarborgen

van elektronische betalingen in België; het bedrijft beheert de elek-

tronische betalingstransacties voor de meeste Belgische banken.

• Telindus levert oplossingen in telecommunicatie- en gegevensnet-

werken, en heeft expertise op het vlak van toegang- en netwerkbe-

veiliging en virtuele private netwerken (VPN).

Partners in L-Sec op een rijtje

v.l.n.r: Jos

Dumortier,

Rudi Cuyvers,

Bart Preneel

en Frank

Piessens
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