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CATEGORIE POTENTIAL   

De Jury van de Joop Bautz Security Award 2003 is na ampel  beraad tot de 
eenstemmige conclusie gekomen dat de Joop Bautz Security Award 2003 
moet worden toegekend aan:  

J. (Joris) ter Hart   

student aan de Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg1, voor zijn 
afstudeerscriptie getiteld: “Internet zonder kabels, Internet zonder 
vertrouwen? Mobile commerce en betrouwbaarheid”.   

De Jury overweegt hierbij het volgende:  

In 2002 werd het voor de tweede maal mogelijk om kandidaten voor te dragen 
voor de Joop Bautz Security Award, een prijs ingesteld door 8 verenigingen, 
actief op het gebied van informatiebeveiliging in Nederland (GViB, ISACA, 
ITSMF, NGI, NGN, NOREA, Platform Informatiebeveiliging en VBN).   

De (onafhankelijke) jury heeft als toetsingscriteria in de categorie Potential 
genomen: 

• Vaktechnische kwaliteit 
• Systematiek / structuur en opbouw 
• Rol voor het vakgebied 
• Persoonlijke visie / originaliteit  

Na bestudering van de inzendingen heeft de jury twee genomineerden 
uitgenodigd voor een presentatie van hun werkstuk. Bij de beraadslaging op 
grond hiervan kwam naar voren dat Joris ter Hart’s werkstuk een uiterst 
waardevolle handreiking biedt aan belanghebbenden bij veilige elektronische 
handel, die overwegen om bestaande (PKI) en nieuwe technologieën (wireless 
Internet) te combineren.  
Het uiteenspatten van de dotcom zeepbel, een paar jaar terug, betekende 
geenszins het einde voor de handel op elektronische wijze. Integendeel, het 
vakblad Adformatie melde kortgeleden dat de online consumenten bestedingen 
in Nederland in het eerste halfjaar gestegen zijn naar 575 miljoen euro, een 
stijging van 36% vergeleken met het jaar ervoor. Volgens dezelfde bron is de 
groep online kopers gegroeid met 24% naar 2,8 miljoen. Cijfers uit andere 
landen laten een soortgelijk beeld zien. Veiligheid en betrouwbaarheid van “e-

                                                

 

1 Afstudeerscriptie Faculteit Economische Wetenschappen, Afdeling Bestuurlijke Informatiekunde, nr 
ANR 157996. Begeleiders waren Prof. Dr. P.M.A. Ribbers en Drs. R.R. Peterson 
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transacties” zijn hierbij belangrijke voorwaarden, aldus deskundigen op dit 
gebied. Hieruit blijkt dat - mits de verlangens van consumenten uitgangspunt zijn 
– nieuwe territoria voor e-handel opengelegd kunnen worden. In zijn scriptie 
inventariseert Ter Hart de (on)mogelijkheden van de huidige stand der 
technologie en dienstverlening en toetst deze op originele wijze aan modellen 
voor het leveren van een mobiele identiteit.  Met zijn scriptie levert Joris ter Hart 
een uitstekende bijdrage aan het vakgebied informatiebeveiliging. Wie weet 
heeft hij de het voorwerk gedaan voor een ontwikkeling van mobiele e-handel 
die te vergelijken is met de uiterst snelle – en door niemand verwachtte – groei 
van het SMS verkeer via de GSM techniek!  

De Jury meldt nog de nominaties van de heren W.J.J. Hofstede en R.R. de la 
Bretonière voor hun gezamenlijke werkstuk voor de Koninklijke Nederlandse 
Reddingmaatschappij, getiteld  “Een behouden vaart,…..ook op de digitale 
waterweg!”  Evenals  J. ter Hart hebben deze genomineerden hun werkstuk aan 
de Jury gepresenteerd.     

De Jury van de Joop Bautz Security Award 2003     

Mr. P. van Dijken (voorzitter)    R. Kuiper (secretaris)   


