
Persbericht

secure-u garandeert het functioneren van de CAcert servers.

De servers van de onafhankelijke Certificate Authority CAcert waren in de 
afgelopen jaren succesvol ondergebracht in samenwerking met de Nederlandse 
stichting Oophaga. Gezien de opheffing van de stichting heeft de Duitse 
vereniging secure-u e.V. recentelijk deze taken op zich genomen. secure-u 
heeft de hardware overgenomen van Oophaga en stelt zich daarmee garant 
voor een perfect functioneren van de CAcert servers.

De doelstellingen van beide organisaties tonen een sterke gelijkenis en CAcert 
heeft blijvend een competente partner in secure-u. Het hoge niveau aan 
privacybescherming waar CAcert bekend om staat, blijft bewaard met 
secure-u: Het team dat de hardware beheerd blijft onveranderd, en gaat door 
met een veilig beheer van de servers. secure-u heeft, zoals Oophaga in het 
verleden, geen toegang tot de opgeslagen gegevens.
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1 Bronmateriaal

1.1 CAcert

Het doel van CAcert is het aanbieden van vrije en kosteloze digitale certificaten 
volgens de X.509 standaard. Deze digitale certificaten kunnen gebruikt worden 
om documenten te ondertekenen en/of te versleutelen, tevens worden ze 
ingezet om beveiligde gegevensverbindingen op te bouwen.

Het CAcert project heeft 254.000 geregistreerde gebruikers. [1]

CAcert Inc. is een algemeen nut beoogde instelling met ongeveer 100 
gebruikers en is geregistreerd in New South Wales (NSW), Australie. CAcert 
Inc is opgericht op 24 juli 2003, met de volledige naam "CAcert Incorporated" 
onder Incorporation Number INC9880170. Het DUNS nummer is 75-605-6102. 
[2]

Meer informatie:
https://wiki.cacert.org/CAcertInShort-de (Duitstalig)
https://en.wikipedia.org/wiki/CAcert

CAcert steunt op donaties.

[1] https://www.cacert.org/stats.php
[2] https://wiki.cacert.org/CAcertInc

https://en.wikipedia.org/wiki/CAcert
https://wiki.cacert.org/CAcertInShort-de
https://wiki.cacert.org/CAcertInc
https://www.cacert.org/stats.php


1.2 secure-u

De vereniging staat voor veiligheid op het internet en ondersteund gebruikers 
bij het gebruik van beveiligde communicatie. Dit word gerealiseerd door een 
samenwerking van gebruikers, ontwikkelaars en onderzoekers qua 
versleutelingstechnieken, ontwikkeling en onderzoek naar vrije cryptografische 
software, PR en het creëren en verbreiden van informatie materiaal.

secure-u e.V. is een algemeen nut beoogde instelling gebaseerd in Hamburg, 
Duitsland. Ingeschreven bij Finanzamt Syke onder belastingnummer 
46/272/00705.

secure-u steunt op donaties.

Meer informatie:

https://www.secure-u.de/
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