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Ondernemingen en administraties wisselen al jarenlang elektronische gegevens uit, hetzij 
door middel van fysieke dragers (diskettes, magneetbanden, cassettes, enz.) hetzij via 
netwerken tussen closed user groups. Mede door het gebruik van openbare 
telecommunicatienetwerken en meer in het bijzonder sinds de opkomst van het internet, 
werd de beveiling van de uitgewisselde gegevens een belangrijk thema.  
Deze nota bespreekt de fundamentele mechanismen voor de beveiliging van uitwisselingen 
van gegevens via netwerken die als onveilig worden beschouwd en toont hoe deze 
mechanismen geïmplementeerd worden. Het eerste deel beschrijft op een conceptuele 
manier over welke middelen we beschikken om aan de beveiligingseisen te beantwoorden. 
In de volgende delen lichten we dan de concrete invulling van deze middelen toe.   
In principe heb je voor deze nota geen specifieke voorkennis over beveiliging nodig en 
bevat hij alle elementen die nodig zijn om te kunnen volgen. Maar omdat het een uitgebreid 
thema is en het op synthetische en dus beknopte manier wordt behandeld, kunnen sommige 
delen wat moeilijker lijken voor een leek. 

2. Eisen en middelen 

Stel dat een entiteit A gegevens overbrengt naar een entiteit B. Er wordt vaak gezegd dat 
entiteit A een “bericht” doorstuurt naar B (niet per se in de zin van een e-mail); dit bericht 
kan nuttige gegevens bevatten (wat in de Engelstalige literatuur het “payload”-gedeelte 
wordt genoemd) en/of dienstgegevens. Voor een dergelijke transfer kunnen twee 
categorieën beveiligingseisen onderscheiden worden: de bescherming van de gegevens 
tijdens de transfer en de bescherming van de partners in de transfer. Deze twee aspecten 
worden hierna in paragraaf 2.1 en 2.2 besproken. Een ander type veiligheid, de zogenaamde 
“operationele veiligheid”, wordt besproken in deel 4. De veiligheidsmaatregelen die 
voortvloeien uit deze eisen, zullen variëren naargelang de veiligheidscontext, d.w.z. het 
beveiligingsniveau van het netwerk waarover de transfer gebeurt en de gevoeligheid van de 
getransfereerde gegevens. 
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2.1. Veiligheidscontext 

2.1.1 Veilige en niet-veilige verbindingen 
Het is moeilijk een eensluidende definitie te geven over wat een “veilig netwerk” of een 
“veilige verbinding” werkelijk is. Traditioneel wordt gezegd dat een verbinding tussen 
verzender A en bestemmeling B als “veilig” beschouwd wordt wanneer het praktisch 
onmogelijk is dat iemand met slechte bedoelingen de gegevens kan onderscheppen die 
tussen A en B stromen. 

Volgens de definitie hierboven werd een niet-gedeelde verbinding tussen A en B van punt 
tot punt beschouwd als een veilige verbinding. We spreken over een “niet-gedeelde 
verbinding van punt tot punt” wanneer er een “circuit” wordt ingesteld tussen A en B dat 
permanent of enkel tijdens de uitwisseling uitsluitend voor A en B is gereserveerd. Dit is 
uiteraard het geval wanneer de verbinding via een gehuurde lijn gebeurt (die beschouwd kan 
worden als een privélijn), maar ook via het gecommuteerde openbare telefoonnetwerk.  

Later werd dit statuut van “praktisch veilige verbinding” uitgebreid tot het geval waarbij een 
openbaar transmissienetwerk met pakketten gebruikt wordt (dus typisch een gedeelde 
verbinding) op voorwaarde, eens de verbinding tussen A en B tot stand gekomen is, dat alle 
pakketten van knooppunt tot knooppunt dezelfde weg volgen die bepaald en beheerd wordt 
door de netwerkoperator. Deze weg wordt een “virtueel circuit” genoemd en kan tijdelijk 
zijn (een nieuwe weg wordt aangelegd telkens wanneer A verbinding wenst te maken met 
B) of permanent. Telecommunicatieoperatoren boden dergelijke virtuele circuits aan (en 
bieden ze nog steeds aan hoewel deze markt sterk achteruitgaat) in het kader van hun X25-
diensten of Frame Relay.  

In het verleden konden ondernemingen, dankzij deze “veilige” verbindingen, “virtuele 
privénetwerken” opzetten (of VPN voor “Virtual Private Network”). Zo konden gebruikers 
van op verschillende locaties gegevens opsturen en ontvangen of zelfs toegang hebben tot 
alle resources van de onderneming alsof ze op het lokale bedrijfsnetwerk aangesloten waren. 
Sindsdien is de betekenis van het acroniem VPN veranderd en wordt het gebruikt om een 
“IP VPN” aan te duiden: daarover meer in het volgende deel. 

Bij gehuurde lijnen, geschakelde telefoonlijnen of virtuele circuits kunnen de gegevens 
tussen A en B in de praktijk enkel onderschept worden met de medeplichtigheid van de 
operator die het gebruikte netwerk beheert, en dit risico wordt algemeen als gering 
beschouwd. Wanneer de verbinding tussen A en B via het internet gebeurt, is de situatie 
echter verschillend: er bestaat immers geen vooraf bepaalde weg. Het IP-routeringproces 
zorgt ervoor dat de doorgestuurde pakketten tussen A en B verschillende wegen volgen, 
langs vaak onbekende knooppunten die niet door een unieke operator beheerd worden. 

Merk op dat het vaak gebeurt (zie figuur 1) dat de weg tussen A en B uit verschillende 
stukken bestaat waarvan sommige veilig zijn en andere niet. Naargelang het geval zal de 
weg tussen A en B volledig beveiligd worden (we spreken dan van beveiliging van begin tot 
einde) of enkel bepaalde stukken (bijvoorbeeld tussen A' en B'). Een typisch geval is de weg 
die gegevens volgen wanneer ze via het internet uitgewisseld worden tussen twee 
ondernemingen die beide over een gehuurde lijn beschikken van hun internetprovider: de 
uiteinden worden meestal als veilig beschouwd, terwijl dit niet geldt voor het centrale stuk. 
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Figuur 1: Verbinding via een niet-veilig netwerk 

Verder in deze tekst gebruiken we de letters A en B om ofwel de uiteinden van de 
verbinding van begin tot einde aan te duiden, ofwel de uiteinden van een beveiligd stuk. 

Ondanks de voordelen van de hierboven beschreven veilige verbindingen maken 
ondernemingen en instellingen steeds vaker gebruik van niet-veilige netwerken (die dus 
beveiligingsmaatregelen vereisen). Vaak is deze aanpak goedkoper, zelfs als er rekening 
wordt gehouden met beveiligingskosten, en het geheel is makkelijker te beheren. Aan de 
andere kant zal het ondertussen duidelijk zijn dat het begrip “veilige verbinding” vrij relatief 
is: de veiligheidsverantwoordelijken kunnen eisen dat er voor sommige zeer gevoelige 
gegevens die via een dergelijke verbinding worden uitgewisseld toch bepaalde 
beschermingsmaatregelen worden toegepast.  

2.1.2 Beveiligingsmethodes: cryptografie 
Later zullen we zien dat de toegepaste methodes in het kader van de beveiliging van 
gegevensuitwisselingen vaak steunen op cryptografische technieken, namelijk de 
vercijfering en/of hashing van de gegevens. In beide gevallen wordt het oorspronkelijke 
bericht omgezet in een afgeleid bericht via een cryptografisch algoritme. In het geval van 
vercijfering is de transformatie meestal omkeerbaar: je kan het oorspronkelijke bericht 
terugvinden door hetzelfde algoritme toe te passen op het afgeleide bericht. In het geval van 
hashing is de transformatie steeds onomkeerbaar: het afgeleide bericht is een 
“samenvatting” van het oorspronkelijke bericht (we spreken ook van een “hash”, afdruk of 
condensaat). De cryptografische algoritmes zijn openbaar maar kunnen door middel van 
“sleutels” geconfigureerd worden. De vercijferingsalgoritmes zijn enkel veilig wanneer deze 
sleutels juist gebruikt worden. Er worden twee grote groepen vercijferingsalgoritmes 
gebruikt: symmetrische algoritmes (ook “algoritmes met enkele sleutel” genoemd) en 
asymmetrische algoritmes (of “algoritmes met dubbele sleutel”). In het eerste geval dient 
dezelfde sleutel voor de vercijfering en de ontcijfering. In het tweede geval werken de 
sleutels per twee: de ene sleutel is de “privésleutel”, de andere de “publieke sleutel”. De 
kracht van asymmetrische cryptografie steunt op de twee volgende eigenschappen: enerzijds 
is het zo dat de gegevens die door middel van een van de twee sleutels vercijferd worden, 
enkel door de tweede sleutel ontcijferd kunnen worden. Anderzijds is het niet zo dat je, als 
je één van de twee sleutels kent, de andere kunt afleiden. 
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2.2. Bescherming van de gegevens tijdens de transfer 

2.2.1 De behoeften 
Wat de bescherming van de gegevens tijdens hun transfer betreft, bestaan er voornamelijk 
twee soorten behoeften:  

•   Bescherming van de integriteit van de gegevens: de partners A en B wensen uiteraard 
dat de gegevens gedurende hun transfer niet gewijzigd worden door iemand met 
slechte bedoelingen.  

•   Bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens: wanneer de partners A en B 
gevoelige gegevens uitwisselen, willen ze de garantie hebben dat niemand er kennis 
van kan nemen gedurende de transfer. 

De eerste behoefte bestaat altijd, ongeacht welke gegevens worden doorgestuurd. De tweede 
is echter alleen van toepassing wanneer de gegevens een vertrouwelijk karakter hebben. 
Toch moet men hierbij voorzichtig zijn: ook al zijn de nuttige gegevens niet vertrouwelijk, 
toch kunnen sommige dienstgegevens dat wel zijn (authenticatiegegevens in het bijzonder).  

2.2.2 Integriteit 
We beginnen met een korte beschrijving van de gebruikte methodes om zich te beschermen 
tegen een wijziging van de gegevens tijdens hun transfer van A naar B. Deze methodes 
garanderen niet dat het bericht dat B ontvangt wel integer is (ze kunnen niet verhinderen dat 
het bericht onderweg wordt gewijzigd) maar B kan wel zien of het bericht onderweg werd 
gewijzigd of niet. 
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Figuur 2: Proces voor de bescherming van de integriteit 
Het algemeen principe is het volgende: verzender A stuurt naast het oorspronkelijke bericht 
ook een afgeleid bijvoegsel van het bericht door naar B. Dit bijvoegsel wordt door A 
geproduceerd door op het oorspronkelijke bericht een “goede” cryptografische transformatie 
toe te passen die door een “geheim” wordt geconfigureerd (zie figuur 2). Als iemand met 
slechte bedoelingen het bericht tijdens zijn transfer tussen A en B onderschept en wijzigt, 
kan deze persoon onmogelijk een nieuw correct bijvoegsel produceren. Hij kent immers de 
geheime parameter niet, ook al kent hij wel het algoritme van de transformatie: elke 
wijziging van het bericht tijdens de transit tussen A en B tast dus de overeenstemming aan 
tussen het bericht en het complement vastgelegd door verzender A. Bij ontvangst zal 
bestemmeling B een controleprocedure inzetten waarmee hij kan checken of de 

4/20 

 



Beveiligde uitwisseling van gegevens 05/2007 

TECHN     32 

overeenstemming tussen bericht en complement aangetast werd en dus ook kan vaststellen 
of het ontvangen bericht onderweg werd gewijzigd of niet. 

Omwille van de performantie is het natuurlijk beter dat het complement niet te groot is en 
dat de aanmaak en controle ervan niet te veel resources in beslag nemen.  
Er zijn twee cryptografische aanpakken beschikbaar om het algemeen principe toe te passen 
dat hierboven werd beschreven: 

• De eerste aanpak veronderstelt dat B het geheim kent dat door A gebruikt wordt. Twee 
methodes zijn mogelijk: 

- De eerste methode maakt gebruik van de vercijfering. Verzender A vercijfert 
het oorspronkelijke bericht door middel van een “geheime sleutel” en voegt 
aan het oorspronkelijke bericht een complement toe met het volledige of 
gedeeltelijke resultaat van de vercijfering. Omwille van de performantie 
gebeurt het in de praktijk vaak dat het bericht zelf niet vercijferd wordt maar 
wel een hash van dit bericht.   

- Met de tweede methode heb je geen vercijfering meer nodig: A produceert 
een hash van de aaneenschakeling van het geheim en het ongecodeerde 
bericht en voegt deze hash aan het bericht toe. 

ONTVANGEN BERICHT ONTVANGEN BIJVOEGSEL 
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Figuur 3: Integriteitscontrole bij de ontvanger 
In beide gevallen wordt het door verzender A geproduceerde bijvoegsel vaak 
aangeduid door de afkorting MAC1, acroniem van “Message Authentication Code” 
(deze benaming wordt later toegelicht). B volgt een eenvoudige controleprocedure die 
bestaat uit twee stappen: eerst voert entiteit B op het ontvangen bericht dezelfde 
transformatie uit als verzender A; daarna verifieert B of het bekomen resultaat identiek 
is aan de MAC die A heeft doorgestuurd (zie figuur 3). Als de verificatie positief is, 
kan B ervan uitgaan dat het bericht niet gewijzigd werd tijdens de transfer. Een 
negatieve verificatie betekent ofwel dat het oorspronkelijke bericht onderweg werd 
gewijzigd, ofwel dat B niet over het goede “geheim” beschikt. 

                                                      
1 Bij de tweede methode gebruiken sommige auteurs de afkorting HMAC, wat staat voor “Hashed Message 
Authentication Code”. 
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Het feit dat B het door A gebruikte geheim moet kennen, impliceert een dubbele 
voorwaarde: enerzijds moet A zijn geheim op een veilige manier overbrengen naar B 
(om te garanderen dat dit geheim enkel door A en B gekend is) en anderzijds moet 
entiteit A over evenveel verschillende geheimen beschikken als er bestemmelingen 
zijn.  

• De tweede aanpak maakt gebruik van een dubbele sleutel en is gebaseerd op de 
asymmetrische cryptografie. Met deze aanpak kun je de hierboven beschreven 
voorwaarden omzeilen maar een nadeel is wel dat B in dit geval een complexere 
controlemethode dient te gebruiken. Het is een variante van de eerste van de twee 
bovenvermelde methodes. Om de hash van het oorspronkelijk bericht te vercijferen, 
gebruikt verzender A een asymmetrisch algoritme (in dit geval zeggen we dat de 
vercijferde hash de digitale handtekening van het bericht is) en zijn privésleutel. De 
procedure die bestemmeling B volgt voor de integriteitscontrole (een 
verificatieprocedure van de door A aangemaakte digitale handtekening) bestaat uit drie 
stappen: B ontcijfert eerst de vercijferde hash die hij van A ontvangen heeft door 
middel van de publieke sleutel. Anderzijds berekent B de hash van het ontvangen 
bericht. Ten slotte vergelijkt B de twee waarden die hij zo bekomt. 
Bij deze tweede aanpak gebruikt A altijd dezelfde privévercijferingssleutel, wie de 
bestemmeling ook is. Bovendien hoeft A deze geheime sleutel niet aan entiteit B door 
te geven. Natuurlijk moet entiteit A de publieke sleutel wel meedelen aan B. 

Merk op dat voor elk van de drie hierboven vermelde methodes (de twee methodes van de 
eerste aanpak en de methode van de tweede aanpak) een positieve verificatie aan B ook de 
garantie geeft dat het bericht wel degelijk van A komt, in de veronderstelling dat alleen A en 
B het geheim kennen (twee eerste methodes) en dat alleen A de privé-sleutel heeft (derde 
methode). We kunnen dus stellen dat elk van deze methodes het mogelijk maakt om 
vervalsingen op te sporen maar ook om de oorsprong van het bericht te authenticeren. 

2.2.3 Vertrouwelijkheid 
Het is evident dat de in punt 2.2.2 beschreven methodes niet geschikt zijn om de 
vertrouwelijkheid te beschermen van het bericht dat entiteit A opstuurt, omdat dit bericht 
ongecodeerd is. Om de vertrouwelijkheid te garanderen, wordt eveneens de cryptografie 
gebruikt: A stuurt niet het ongecodeerde bericht zelf naar B maar het resultaat van de 
vercijfering van dit bericht. B moet uiteraard het ontvangen bericht kunnen ontcijferen, dit 
wil zeggen dat B niet alleen het algoritme moet kennen maar ook de ontcijferingssleutel 
moet hebben.  
Een efficiënte oplossing hiervoor is een symmetrisch vercijferingsalgoritme gebruiken (A 
gebruikt dezelfde sleutel om te vercijferen als B om te ontcijferen). Maar het volstaat niet 
dat verzender A dit vercijferde bericht verstuurt. Hoe kan bestemmeling B er immers zeker 
van zijn dat het ontcijferde bericht dat hij bekomt wel het ongecodeerde bericht is dat A 
hem wilde communiceren ? Iemand met slechte bedoelingen kan namelijk het door A 
verstuurde en vercijferde bericht onderscheppen en een ander bericht in de plaats zetten om 
bestemmeling B in de war te brengen. Dat bericht is natuurlijk niet vercijferd met de sleutel 
van A en kan een “willekeurig” bericht zijn. Het probleem hier is eigenlijk de bescherming 
van de integriteit. Om dit probleem op te lossen, kan de verzender aan het vercijferde 
bericht een MAC van dit vercijferde bericht toevoegen. Een andere oplossing, die onder 
andere in het kader van het SSL-protocol geïmplementeerd wordt (zie deel 3), is dat de 
verzender niet het ongecodeerde bericht zelf vercijfert maar een aaneenschakeling van dit 
bericht en een MAC van dit bericht. Zoals we al gezien hebben op het einde van punt 2.2.2 
maakt deze MAC het ook mogelijk om de oorsprong van het bericht te authenticeren. 
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De methode die we net hebben beschreven om de vertrouwelijkheid te garanderen, stelt 
hetzelfde sleuteluitwisselingsprobleem als de eerder beschreven methode om de integriteit 
te garanderen: A moet op een veilige manier de vercijferingssleutel communiceren aan B. 
De oplossing wordt opnieuw aangereikt door de asymmetrische cryptografie: entiteit A 
vercijfert vooraf de vercijferingssleutel doormiddel van de publieke sleutel van entiteit B, 
geeft de vercijferde vercijferingssleutel door aan B en entiteit B ontcijfert die door middel 
van haar privésleutel2 . 

2.3. Bescherming van de verzender en de bestemmeling 

Er zijn twee soorten risico’s waartegen je je moet beschermen:  

•   Het risico op misbruik van een identiteit, dit wil zeggen het risico dat de verzender 
(of de bestemmeling) niet degene is die hij beweert te zijn. 

•   Het risico op verwerping, dit wil zeggen het risico dat de verzender (of 
bestemmeling) achteraf afstand neemt van de gegevens die hij effectief heeft 
opgestuurd (of ontvangen).  

2.3.1 Authenticatie 
Om je te beschermen tegen het eerste risico, moet je een procedure instellen om de identiteit 
te verifiëren: dit is de “authenticatie”. Verzender A kan er dan zeker van zijn dat de 
bestemmeling wel degelijk B is en geen entiteit die zich laat doorgaan voor B; door deze 
procedure kan B er ook zeker van zijn dat de verzender van de gegevens wel degelijk A is 
en geen bedrieger die zich als A voordoet. 
Is een dergelijke verificatieprocedure wel nodig wanneer de verbinding tussen A en B als 
veilig wordt beschouwd, bijvoorbeeld in het geval van een gehuurde lijn? Het is duidelijk 
dat A in zo’n geval, door de aard van de verbinding zelf, er zeker van kan zijn dat hij 
verbonden is met entiteit B en dat een authenticatie niet meer nodig is. In de omgekeerde 
richting is echter enige nuancering vereist. Zelfs wanneer entiteit B er zeker van is 
verbonden te zijn met entiteit A, door de aard van de verbinding zelf, kan een 
authenticatieproces toch nodig blijken. Het bestaan van een veilige verbinding laat namelijk 
enkel een authenticatie toe van de entiteiten die de uiteinden vormen van de verbinding en 
in de praktijk kan dit onvoldoende zijn: als bijvoorbeeld een uiteinde van de verbinding een 
server B is die toegang geeft tot beveiligde toepassingen, dan zal vaak niet het andere 
uiteinde van de verbinding moeten geauthenticeerd worden, maar wel een gebruiker A 
wiens werkstation aangesloten is op dit uiteinde van de verbinding (bijvoorbeeld via een 
lokaal netwerk).  
Anderzijds kunnen we ons afvragen of een authenticatieprocedure van A door B nodig is als 
er maatregelen genomen zijn om de integriteit en/of vertrouwelijkheid van de berichten te 
beschermen. Zoals we hebben gezien in punt 2.2.2, kan B door deze maatregelen immers de 
oorsprong van de berichten opsporen. In bepaalde gevallen zal entiteit B zekerheid willen 
over de identiteit van A vooraleer hij de nuttige gegevens van A ontvangt. In het kader van 
de communicatie van de vercijferingssleutel zal entiteit A zich ook willen vergewissen van 
de identiteit van B. 

                                                      
2 Je zou kunnen denken dat het eenvoudiger zou zijn om de asymmetrische cryptografie te gebruiken om het 
bericht zelf te vercijferen. In de praktijk zou dit echter niet aanvaardbaar zijn omdat de asymmetrische 
vercijfering van lange berichten te veel resources in beslag neemt. Daarom wordt enkel de vercijferingssleutel via 
assymetrische cryptografie vercijferd. 
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Laten we teruggaan naar het algemeen concept van de authenticatieprocedure. Een 
dergelijke procedure steunt steeds op het feit dat entiteit A informatie doorgeeft aan entiteit 
B waardoor B kan checken of A een geheim heeft dat in principe alleen door A gekend is 
(en eventueel ook door B).  

Deze informatie kan het geheim zelf zijn: dit is het geval met de traditionele authenticatie 
via wachtwoord. Dit noemt men zwakke authenticatie. Het gevaar bestaat echter dat het 
geheim onderschept wordt tijdens de communicatie tussen A en B en dat het door iemand 
met slechte bedoelingen wordt gebruikt. Er bestaan methodes om dit risico sterk te 
verminderen: een geheim dat maar één keer gebruikt kan worden, een geheim met een 
beperkte levensduur of een gecodeerd geheim, door bijvoorbeeld de publieke sleutel van 
entiteit B te gebruiken (zie 2.2.2).   

•  Het is echter veiliger om een methode te gebruiken waarmee het geheim niet van A 
naar B gecommuniceerd hoeft te worden. Dit is het principe van de sterke 
authenticatie, waarbij opnieuw de asymmetrische cryptografie gebruikt wordt: om na 
te gaan of A wel het geheim heeft waarmee hij zich kan authenticeren, d.i. zijn 
privésleutel, heeft B enkel een publieke informatie nodig, namelijk de publieke 
sleutel van A. 
De sterke authenticatie functioneert als volgt. Om entiteit A te authenticeren, stuurt B 
haar een “challenge” op en vraagt aan A deze challenge ondertekend terug te sturen 
(zie punt 2.2.2 voor de notie ondertekening). Entiteit B kan dan deze handtekening 
controleren door middel van de publieke sleutel van A. Is het resultaat positief, dan 
heeft zij inderdaad te maken met A. Een dergelijk proces wordt bijvoorbeeld in het 
kader van het SSL-protocol geïmplementeerd (zie deel 3). Aan dit proces is echter 
wel een risico verbonden: een persoon C met slechte bedoelingen zou de challenge 
kunnen onderscheppen wanneer die van B naar A gestuurd wordt. C zou de 
challenge dan kunnen ondertekenen met zijn eigen privésleutel, zijn publieke sleutel 
communiceren aan entiteit B en beweren dat dit de publieke sleutel van A is. Op 
deze manier kan entiteit C doorgaan voor entiteit A. Om dit risico te vermijden, zal 
entiteit B eisen dat de openbare sleutel van A in een digitaal certificaat3 staat, een 
certificaat dat werd geproduceerd door een te vertrouwen autoriteit en verzekert dat 
het inderdaad de publieke sleutel van A is. 

2.3.2 Onweerlegbaarheid 
Onweerlegbaarheid betekent dat, wanneer A een bericht stuurt naar B, het niet meer 
mogelijk is noch voor A noch voor B om de inhoud of het opsturen zelf te ontkennen. Om 
de onweerlegbaarheid van het bericht te garanderen, wordt eveneens de asymmetrische 
cryptografie gebruikt, en meer bepaald de digitale handtekening: het is hierbij van essentieel 
belang dat de vercijferingssleutel die A gebruikt niet gekend is door B. 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen het risico op verwerping door de verzender 
en het risico op verwerping door de bestemmeling. 

•   In het eerste geval beweert verzender A dat hij andere gegevens heeft doorgestuurd 
naar entiteit B dan deze die B effectief heeft ontvangen. Als de gegevens onderweg 
niet gewijzigd werden, dan komt dit erop neer dat A zegt dat het door B ontvangen 
bericht eigenlijk een vals bericht is dat door B zelf gemaakt werd. Om zich te 
beschermen, mag entiteit B een bericht van A enkel aanvaarden als dit digitaal 
ondertekend is door A en als de verificatie van deze digitale handtekening positief is. 
Zo kan entiteit B a posteriori bewijzen dat het bericht dat zij heeft ontvangen wel 
degelijk door A werd verstuurd en niet vals is. Als het bericht wel vals zou zijn, dan 

                                                      
3 Een digitaal certificaat kan ook vermelden voor welke functie(s) de twee sleutels gebruikt kunnen worden: 
authenticatie en/of digitale handtekening en/of vercijfering. 
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zou B onmogelijk een correcte digitale handtekening van A hebben kunnen 
voorleggen omdat B de privé-sleutel van A niet heeft. 
Op dezelfde manier kan entiteit B zich beschermen door het door A verzonden 
bericht en de digitale handtekening van A te bewaren voor het geval entiteit A a 
posteriori zou beweren dat zij helemaal geen gegevens verzonden heeft. 

•   In het tweede geval beweert entiteit B dat zij van entiteit A andere gegevens 
ontvangen heeft dan deze die entiteit A effectief heeft opgestuurd. Als de gegevens 
onderweg niet gewijzigd werden, dan betekent dit dat entiteit B de ontvangen 
gegevens gewijzigd heeft en dat zij beweert dat dit de originele gegevens zijn. Om 
zich daartegen te beschermen, dient entiteit A enkel een digitale handtekening toe te 
voegen aan dit bericht. Omdat entiteit B de privé-sleutel van A niet heeft, kan zij dit 
bericht en de bijbehorende handtekening niet op een coherente manier wijzigen. 
Als entiteit A zich bovendien wil beschermen tegen het risico dat entiteit B ten 
onrechte zou beweren dat zij geen enkel gegeven heeft ontvangen, dan moet A een 
bijkomende veiligheidsmaatregel nemen. Bij de verzending moet entiteit A eisen dat 
entiteit B het bericht van A ondertekent en het bericht (en de handtekening) 
terugstuurt. Zolang entiteit A dit “ontvangstbewijs” niet heeft teruggekregen, moet 
entiteit A ervan uitgaan dat B de gegevens niet heeft ontvangen en moet ze de 
gegevens dus opnieuw versturen. 

3. Implementatie 

Dit deel laat zien hoe de eerder beschreven noties in de praktijk geïmplementeerd worden. 
Dit zeer uitgebreide onderwerp kan onmogelijk volledig behandeld worden in deze nota. 
Daarom beperken we ons tot de algemene principes, de toepassing van deze principes in de 
context van de “populaire” internetprotocollen en tot slot enkele uitbreidingen van deze 
protocollen in het kader van B2B. 

3.1. Implementatieniveaus en basisprotocollen 

3.1.1 Inleiding 
In het vorige deel werden enkele veiligheidsconcepten voorgesteld. Wanneer die concepten 
in de praktijk gebruikt worden, is het interventieniveau een belangrijk principe. Om een 
gegevensuitwisseling te beveiligen, kan men namelijk ingrijpen op het niveau van de 
oorspronkelijke gegevens zelf of op het niveau van de protocollen die gebruikt worden voor 
de transmissie. In dit laatste geval kan men dan nog ingrijpen op het niveau van de lage 
protocollagen (bijvoorbeeld op het niveau van de “netwerklaag”) of op het niveau van de 
hogere lagen (bijvoorbeeld in de “transportlaag” of in de “toepassingslaag”). 
Om dit principe te illustreren, bekijken we hieronder het geval waarin gegevens verstuurd 
worden over een IP-netwerk dat als niet-veilig wordt beschouwd. We gaan ervan uit dat 
deze gegevens vertrouwelijk zijn en dat ze dus vercijferd moeten worden tijdens de 
uitwisseling. Aan de hand van dit voorbeeld kunnen we ingaan op twee veel gebruikte 
beveiligingsprotocollen. 
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3.1.2 Op het niveau van de toepassingslaag 
Om te beginnen, kan verzender A de oorspronkelijke gegevens vercijferen vooraleer hij ze 
verstuurt (zie figuur 4). De gegevens die verzender A voorlegt aan het transferprotocol 
(bijvoorbeeld HTTP, FTP of SMTP) zijn dus niet de oorspronkelijke gegevens maar de 
reeds vercijferde gegevens, die vervolgens opgesplitst worden in IP-pakketjes. De gegevens 
zullen ontcijferd worden op het einde van het traject door eindbestemmeling B. 
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OORSPRONKELIJKE GEGEVENS 

VERCIJFERDE OORSPR. GEGEVENS 

VERCIJFERDE OORSPR. GEGEVENS Toepassingsheader 

IP PAYLOAD H IP PAYLOAD H H IP PAYLOAD 

H= IP HEADER   IP PAYLOAD = TCP HEADER + DATA  

 

Figuur 4: Vercijfering van de oorspronkelijke gegevens 
 

Deze aanpak biedt twee voordelen: enerzijds staat de vercijfering los van het 
transferprotocol waardoor dezelfde vercijferde gegevens verstuurd kunnen worden naar 
diverse bestemmelingen via diverse (niet noodzakelijk beveiligde) transmissie-kanalen. 
Anderzijds is de vertrouwelijkheid van de gegevens gegarandeerd over de hele lijn 
aangezien de oorspronkelijke verzender ze vercijfert en de eind-bestemmeling ze ontcijfert. 
Dit is niet altijd het geval wanneer de vercijfering of ontcijfering gebeurt op het niveau van 
een “gateway” door het transferprotocol. 

Een nadeel van deze aanpak is dat de verzender een vercijferingstoepassing moet hebben en 
de bestemmeling een ontcijferingstoepassing. Een ander nadeel als je een niet-veilig 
transmissiekanaal gebruikt en het transferprotocol genoegen neemt met een zwakke 
authenticatie van de verzender is dat het wachtwoord van deze laatste onbeschermd wordt 
doorgestuurd naar de bestemmeling. 
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3.1.3 Op het niveau van de IP laag 
Een andere aanpak bestaat erin de gegevens te vercijferen op niveau 3 (IP-niveau). Elk IP-
pakket (of meer bepaald het deel van het pakket dat bestaat uit de TCP-hoofding en de 
gegevens) verstuurd door entiteit A wordt individueel vercijferd, welk protocol ook gebruikt 
wordt voor de transmissie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OORSPRONKELIJKE GEGEVENS 

Toepassingsheader OORSPRONKELIJKE GEGEVENS 

IP PAYLOAD IP PAYLOAD IP PAYLOAD H H H 

VERCIJFERDE IP PAYLOAD  H H Sec 

H SEC = IPSEC HEADER 

 

Figuur 5: Vercijfering op het niveau van de IP-pakketten 

Dit is het geval wanneer de communicatie tussen de entiteiten A en B verloopt via een 
beveiligd IP VPN door middel van het protocol IPSEC4 (zie figuur 5) .  

Het voordeel van deze aanpak is dat alle verkeer afkomstig van A beveiligd wordt wanneer 
het over het niet-veilige netwerk gaat, zonder dat de verzender zich hierover expliciet 
zorgen moet maken: IPSEC vormt dus als het ware een “beveiligde tunnel” (van niveau 3). 

Het nadeel is dat de gegevens niet ontcijferd worden op het niveau van de ontvanger maar 
wel op het niveau van een IPSEC-gateway bij de ontvanger. De gegevens worden dus 
ongecodeerd vervoerd tussen de gateway en de eindbestemming. Een gelijkaardig probleem 
stelt zich als de vercijfering niet gebeurt op het niveau van verzender A maar wel op het 
niveau van een gateway bij de zender. Een ander nadeel bij de vercijfering vanaf de 
verzending is het feit dat op het werkstation van elke verzender een specifieke, correct 
geconfigureerde IPSEC-client aanwezig moet zijn. Dat verklaart waarom de VPN SSL sinds 
enkele jaren veel succes kent (het SSL-protocol wordt hieronder toegelicht in 3.1.4). In een 
reeks configuraties kan hij de VPN IPSEC vervangen en tegelijk stelt hij minder 
voorwaarden aan de clientzijde.  

Zoals uitgelegd in 2.2.2 vereist de IPSEC-vercijfering van het verkeer tussen A en B dat de 
vercijferingssleutels vooraf worden uitgewisseld (er worden verschillende sleutels gebruikt 

                                                      
4 De IPSEC-header, die te zien is in figuur 5, wordt getoond omwille van de volledigheid maar in de context van 
deze nota is het niet nodig de rol ervan toe te lichten. Hetzelfde geldt voor de SSL-header van figuur 6.  
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in elke richting), met wederzijdse authenticatie van de voorzieningen op de uiteinden van de 
verbinding. Dit proces wordt ook gepreciseerd in de specificaties van de IETF (Internet 
Engineering Task Force) die aan de basis van IPSEC liggen. 

3.1.4 Op het niveau van de transportlaag 
Een aanpak die het midden houdt tussen de vercijfering op het niveau van de 
oorspronkelijke gegevens en de vercijfering op het niveau van de IP-pakketten is de 
vercijfering van de gegevens (zoals ze gestructureerd werden door het toepassingsprotocol) 
boven de transportlaag, voor de ontbinding in TCP-segmenten (zie figuur 6).  

 

HTTP FTP SMTP 

SSL of TLS 

TCP 

IP/IPSEC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Relatieve positionering van de protocollen IPSEC en SSL 
Deze aanpak wordt gevolgd als men het protocol TLS (acroniem van “Transport Layer 
Security”) of SSL5 (acroniem van “Secure Socket Layer”) gebruikt om de gegevens tussen 
een client A en een server B te vercijferen: de toepassingsgegevens (hiermee wordt 
verwezen naar de oorspronkelijke gegevens die voorafgegaan worden door een 
toepassingshoofding) worden eerst aangevuld met een HMAC en worden daarna vercijferd, 
zoals uitgelegd in 2.2.2 (zie figuur 7). 

Zoals in het geval van IPSEC wordt het TLS-vercijferingsproces voorafgegaan door een 
authenticatiefase en een fase waarin de “key exchange” plaatsvindt. De afzender (de client) 
begint met de authenticatie van server B op basis van het certificaat van deze server, 
volgens het proces beschreven in 2.3.1. Daarna communiceert de client een 
vercijferingssleutel aan de server. Deze sleutel is vercijferd aan de hand van de publieke 
sleutel van de server6. Met betrekking tot de authenticatie van client A voorziet het SSL-
protocol alleen een sterke authenticatie, en deze is optioneel. De eventuele zwakke 
authenticatie, gebaseerd op een wachtwoord, wordt overgelaten aan het hoger gelegen 
protocol (bijvoorbeeld FTP of HTTP). Dit wachtwoord circuleert echter toch niet 
ongecodeerd tussen A en B, want zoals de andere gegevens ondergaat het een SSL-
vercijfering. 

                                                      
5 TLS is een door de IETF genormaliseerde versie van het SSL-protocol ontwikkeld door NETSCAPE. 
6 Eigenlijk is het proces iets complexer: de client biedt een “pre-master key” aan, op basis waarvan de client en 
de server elk hun vercijferingssleutel zullen opbouwen. Zoals in het geval van IPSEC gebruiken A en B 
verschillende sleutels om te vercijferen.  
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YLOAD IP PAYLOAD IP PAYLOAD H H 

Figuur 7: Vercijfering in het kader van het TLS-protocol 

In tegenstelling tot wat men soms leest, garandeert SSL niet dat verzender A de gegevens 
die hij naar B stuurt niet zal verwerpen. Om te beginnen, grijpt SSL niet in op het niveau 
van de oorspronkelijke gegevens. Verder is het zo dat SSL een vercijfering uitvoert door 
middel van een sleutel die gedeeld wordt tussen A en B (symmetrische cryptografie). 

3.2. Beveiliging van bestandsoverdrachten 

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe de aanpakken uit punt 3.1 en uit deel 2 worden 
toegepast op de beveiliging van bestandsoverdrachten, wanneer deze overdrachten gebeuren 
met behulp van “populaire” internetprotocollen zoals HTTP, FTP en het mailprotocol 
SMTP. Wat de mail betreft, moeten we onderstrepen dat het SMTP-protocol zich beperkt tot 
het transportmechanisme van het bericht. E-mail kan niet efficiënt werken zonder gebruik te 
maken van andere standaarden van de IETF die de syntaxis van de berichten beschrijven 
(standaard RFC 822 en MIME-specificaties).  

Hieronder worden deze drie overdrachtmethodes (HTTP, FTP, e-mail) meer in detail 
besproken in de volgorde waarin ze gestandardiseerd werden. 

3.2.1 Beveiligd FTP: FTPS en SFTP 
Het protocol FTP (“File Transfer Protocol”), vaak gebruikt voor de uitwisseling van 
bestanden, is vrij oud: de IETF publiceerde de eerste FTP-specificatie in 1980. Indertijd 
maakte de internetgemeenschap zich weinig zorgen over veiligheid, vandaar de talrijke 
lacunes van het protocol op dit vlak. 

• Wat de authenticatie van de partners van de uitwisseling betreft: er is geen sterke 
authenticatie, noch van de verzender, noch van de bestemmeling. Bovendien worden de 
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elementen voor de zwakke authenticatie (userid-wachtwoord) ongecodeerd 
uitgewisseld tussen verzender en bestemmeling. 

• Wat de vertrouwelijkheid en de integriteit van de uitgewisselde gegevens betreft: het 
FTP-protocol voorziet geen enkel beschermingsmechanisme. 

Om deze lacunes op te vangen, werden later bijkomende FTP-commando's gedefinieerd in 
de specificatie “FTP Security Extensions” die gepubliceerd werd in 1997. Deze specificatie 
preciseerde het beveiligingsmechanisme niet volledig: zij eiste niet dat het 
beveiligingsmechanisme gebaseerd werd op SSL (maar ze sloot het ook niet uit). Ze gaf 
aanleiding tot verschillende interpretaties die op hun beurt leidden tot soms niet-compatibele 
varianten van FTPS (acroniem voor “FTP over SSL”). Pas in 2005 (vijfentwintig jaar na de 
eerste specificatie van FTP) kwam een completere specificatie tot stand (RFC 4217: 
“Securing FTP with TLS”). Met het acroniem FTPS wordt ook verwezen naar de beveiligde 
implementaties van FTP op basis van deze laatste specificatie. 

Om technische redenen die te maken hebben met de werking van het FTP-protocol, heeft 
FTPS het nadeel dat het niet compatibel is met bepaalde NAT-uitrustingen (Network 
Address Translation) en bepaalde firewalls. 

Een andere aanpak, namelijk “FTP over SSH” (SSH is het acroniem van “Secure SHell”) 
waarnaar verwezen wordt met het acroniem SFTP, heeft dit nadeel niet. Hoewel de 
afkortingen sterk op elkaar lijken, verschilt de SFTP-aanpak vrij sterk van de FTPS-aanpak, 
niet wat betreft de commando's of de resultaten maar wel op het vlak van de onderliggende 
concepten: SFTP is geen uitbreiding van FTP maar een component van SSH. Een 
gedetailleerde technische vergelijking van de twee aanpakken zou ons te ver leiden7 maar de 
belangrijkste punten zijn de volgende: 

• Zowel bij FTPS als bij SFTP wordt het verkeer tussen de verzender en de 
bestemmeling vercijferd en elke wijziging van de gegevens tijdens de uitwisseling kan 
worden opgespoord. 

• Beide aanpakken vereisen een sterke authenticatie van de server. Wat de authenticatie 
van de client betreft, ondersteunen FTPS en SFTP drie niveaus: zwakke authenticatie, 
sterke authenticatie of dubbele authenticatie (certificaat + wachtwoord). 

• In het geval van FTPS gebeurt de sterke authenticatie van de server en de client 
noodzakelijkerwijze op basis van certificaten terwijl SFTP het gebruik van niet-
gecertificeerde openbare sleutels ondersteunt. 

3.2.2 Beveiligde e-mail: S/MIME 
E-mail, op basis van de specificatie SMTP die gepubliceerd werd in 1982 (RFC 821: 
“Simple Mail Transfer Protocol”), wordt vaak gebruikt om bestanden uit te wisselen in de 
vorm van bijlagen. Om dezelfde historische redenen als bij FTP is dit protocol niet 
beveiligd. Net als bij FTP werkte de IETF later een beveiligde versie (op basis van SSL) uit 
van dit protocol (“SMTP Service Extension for Secure SMTP”). 

Deze specificatie wordt soms ook aangeduid met het acroniem SMTPS. Eigenlijk wordt zij 
weinig geïmplementeerd omdat ze slaat op de beveiliging tussen een SMTP-client en de 
server waarmee deze client rechtstreeks communiceert, terwijl e-mailgebruikers meer 
geïnteresseerd zijn in een beveiliging van “punt tot punt”, over het hele traject dat een 
bericht volgt (bij een dergelijk traject zijn verschillende opeenvolgende clients en SMTP-
servers betrokken). In de praktijk gebeurt de beveiliging op een ander niveau: de e-
mailsoftware laat de verzender toe de berichten te vercijferen (en/of te ondertekenen) 

                                                      
7 Meer details vindt u in: M. Laloy, Sécurisation des transferts de fichiers via FTP, Research Note Nr 1, SmalS-
MvM, september 2003. 
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vooraleer hij ze voorlegt aan het SMTP-protocol. Het is op dit niveau dat de specificatie 
S/MIME8 op de proppen komt. S/MIME is een afkorting voor “Secure MIME”, waarbij 
MIME het acroniem is van “Multipurpose Internet Mail Extensions”. MIME en S/MIME 
komen aan bod in verschillende normatieve documenten die gepubliceerd werden door de 
IETF. 

Om de rol van S/MIME te begrijpen, moet men de structuur van een e-mail en de rol van 
MIME voor ogen houden. Een e-mail bestaat uit een enveloppe en een inhoud. De envelop 
wordt gebruikt door SMTP om het bericht naar zijn bestemming te brengen. De inhoud 
omvat hoofdingvelden en een kerngedeelte. Het kerngedeelte bevat het “nuttige” deel van 
het bericht (onder meer de bijlagen als die er zijn). De hoofdingvelden worden ingedeeld in 
twee categorieën: de zogenaamde “RFC 822”-velden die dienstvelden zijn (verzender en 
bestemmeling van het bericht, datum, onderwerp, enz.) en de MIME-velden die informatie 
geven in verband met het kerngedeelte van het bericht. 

Deze velden bieden de verzender onder meer de mogelijkheid om het kerngedeelte te 
structureren in verschillende onafhankelijke entiteiten (bijvoorbeeld bijlagen). Bij elk van 
deze delen horen één of meer MIME-velden, waaronder het veld “Content-Type”: een 
dergelijk veld bestaat uit een type, een subtype en eventueel één of meer parameters. De 
waarde van dit veld verwijst naar het type inhoud van de entiteit (een mogelijke waarde 
voor “Content Type” is bijvoorbeeld “Image/Jpeg” of “Application/Ms Word”). 
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MIME-ENTITEIT: MIME-HOOFDING + KERN 

MIME-ENTITEIT: MIME-HOOFDING + KERN    
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MAIL FROM : 

                              RCPT TO :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Structuur van een e-mail 
 

Het kerngedeelte van het bericht en de bijbehorende MIME-hoofdingsvelden worden samen 
“MIME-entiteit” genoemd (zie figuur 8). 

                                                      
8 Om elektronische berichten te vercijferen en te ondertekenen, heeft de IETF ook een aanpak gedefinieerd die 
lichtjes verschilt van S/MIME, namelijk PGP/MIME. In de praktijk implementeert e-mailsoftware voornamelijk 
de S/MIME-aanpak. 
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Ondanks de naam wordt de MIME-specificatie niet alleen gebruikt in de context van e-mail 
maar ook in het kader van andere specificaties van de IETF (bijvoorbeeld om het 
kerngedeelte van een HTTP-”bericht” te structureren). In grote lijnen breidt de S/MIME-
specificatie de MIME-specificatie als volgt uit: zij specificeert hoe het resultaat van de 
vercijfering of de ondertekening9 van een MIME-entiteit geformatteerd moet worden en 
verrijkt het geheel van de mogelijke waarden voor “Content-Type” door nieuwe subtypes en 
nieuwe parameters te definiëren. Op deze manier zal het resultaat van de vercijfering of de 
ondertekening ingevoegd kunnen worden als een nieuwe MIME-entiteit van het bericht; de 
hoofding “Content-type” van deze entiteit zal preciseren dat het gaat om vercijferde 
gegevens of een digitale ondertekening.  
Als voorbeeld wordt in figuur 9 de structuur getoond van de inhoud van een vercijferd 
bericht. 
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    Content-Type:  application/pkcs7-mime;  
                   smime-type=enveloped-data; 
     ...             
 

 
r vbnj756tbBghyHhHUujhJhjH77n8HHGT9HG4VQpfyF467GhIGfHfYT6     
7n8HHGghyHhHUujhJh4VQpfyF467GhIGfHfYGTrfvbnjT6jH7756tbB9H   
f8HHGTrfvhJhjH776tbB9HG4VQbnj7567GhIGfHfYT6ghyHhHUujpfyF4 

 MIME
HOOFD

HOOFD

RFC 82

From : user1@domain1.be 

To : user2@domain2.be 

Subject : Voorbeeld van vercijferd bericht 

Date : 2006-10-10 

…. 

      CODER
KER

f

   0GhIGfHfQbnj756YT64V 

 

Figuur 9: Structuur van de inhoud van een vercijferd bericht 
De hierboven beschreven S/MIME-aanpak veronderstelt dat de verzender de e-mailsoftware 
gebruikt om te vercijferen en/of te ondertekenen. De gegevensoverdracht gebeurt dan 
volgens een schema dat lijkt op het schema in figuur 4, met het verschil dat niet de 
oorspronkelijke gegevens vercijferd worden maar wel de oorspronkelijke gegevens plus een 
deel van de toepassingsheaders. Als de oorspronkelijke gegevens daarentegen vercijferd of 
ondertekend worden voor ze in de e-mail terechtkomen, dan wordt het vercijferde of 
ondertekende bericht aan de e-mail voorgelegd als bijlage, om een MIME-entiteit te 
vormen, zoals dit het geval is bij om het even welke andere bijlage. In dat geval is het 
schema van figuur 4 van toepassing. 

                                                

MIME formatteert het resultaat van de vercijfering of ondertekening als een PKCS-object. In dit verband 
ijzen wij naar de studie: Les fonctions de sécurité XML : sécurité des échanges et des accès, M. Laloy, 
lS-MvM, juli 2004. 
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3.2.3 Beveiligde bestandsoverdrachten via HTTP 
Er wordt soms gezegd dat het HTTP-protocol (“Hypertext Transfer Protocol”) 
oorspronkelijk niet gemaakt werd voor bestandsuitwisselingen in twee richtingen maar voor 
het downloaden van bestanden vanaf een server B naar een client A in plaats van voor de 
overdracht (upload) van bestanden van een client naar een server. Na de eerste versie van 
HTTP werden echter uploadmechanismen gedefinieerd. 

Er bestaan drie mechanismen voor “file upload” via HTTP: 
• Het eerste mechanisme is gebaseerd op de PUT-methode, ingevoerd in de versie 1.1 

van het HTTP-protocol. 
Met dit mechanisme kan een bestand gedeponeerd worden in een directory van de 
server maar het wordt relatief weinig gebruikt. 

• Het tweede mechanisme is gebaseerd op een POST van een HTML-formulier dat een 
tag <INPUT TYPE = “FILE”> bevat (deze tag werd ingevoerd in de versie 3.2 van 
HTML); deze aanpak wordt beschreven in de specificatie “Form-based File Upload in 
HTML” gepubliceerd door de IETF. 
In de praktijk wordt dit mechanisme niet gebruikt om een bestand te deponeren op een 
server maar om de inhoud van een bestand te transfereren naar een toepassing die 
wordt gehost op de server en die deze inhoud zal verwerken. 

• Het derde mechanisme maakt gebruik van het WebDAV-protocol. 

WebDAV (acroniem van “Web-based Distributed Authoring and Versioning”) werd 
ontwikkeld door de IETF en de basisspecificatie werd gepubliceerd in 1999 onder de 
titel “HTTP Extensions for Distributed Authoring – WebDAV”). De functionaliteiten 
die voorzien zijn in dit protocol (dat standaard HTTP-methoden integreert zoals GET, 
POST, PUT en nieuwe methoden definieert zoals COPY, MOVE, LOCK, UNLOCK) 
reiken veel verder dan de problematiek van de bestandsuitwisseling. WebDAV omvat 
namelijk een aantal functionaliteiten om documenten op een website te delen en te 
bewerken: lockingmechanisme, versiebeheer, enz. Als we alleen kijken naar de 
functionaliteiten op het vlak van bestandsoverdracht, dan is het praktische nut van 
WebDAV het volgende: als een gebruiker beschikt over een client die de WebDAV-
extensies ondersteunt en toegang heeft tot een “WebDAV- enabled”10 directory van 
een webserver, dan kan deze gebruiker in principe de bestanden van deze directory 
even makkelijk bewerken als lokale bestanden.  

Welke methode ook gebruikt wordt om een bestand te uploaden of te downloaden, het 
beveiligingsmechanisme van HTTP is gebaseerd op SSL. De kenmerken van HTTPS 
(HTTP secured) zijn dus (net als voor FTPS): garanties inzake vertrouwelijkheid en 
integriteit voor de gegevens die uitgewisseld worden tussen de client en de server, sterke 
authenticatie van de server, optionele sterke authenticatie van de client.  

3.2.4 Andere toepassingsprotocollen 
Zoals we gezien hebben, is SSL “neutraal” ten opzichte van het protocol dat gebruikt wordt 
op toepassingsniveau voor de gegevensoverdracht. Het is dus perfect mogelijk om op dit 
niveau een “proprietary” protocol te gebruiken en de overdracht te beveiligen met SSL. Een 
voorbeeld hiervan is Websphere MQ, een MOM-product (“Message Oriented Middleware”) 
dat vroeger gekend was onder de naam “MQSeries”: dit product wordt gecommercialiseerd 
door IBM en dient om berichten uit te wisselen van toepassing tot toepassing in omgevingen 
die heterogeen kunnen zijn11. De beveiliging van deze uitwisselingen op basis van SSL is 
één van de veiligheidsfunctionaliteiten die opgenomen zijn in Websphere MQ. 

                                                      
10 Een dergelijke directory wordt “Web Folder” genoemd in de terminologie van Microsoft. 
11 Aanvullend bij MQSeries heeft SmalS-MvM de utility “MQLink” ontwikkeld. Hiermee kan een Windows-
client bestanden verzenden of ontvangen door gebruik te maken van de MQSeries-mechanismen. 
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3.3. De beveilingsprotocollen voor B2B 
We hebben eerder gezien hoe bijkomende functies werden toegevoegd aan e-mails en aan 
de HTTP- en FTP-protocollen om de veiligheid te verhogen. Bepaalde actoren uit de e-
commerce vinden deze specificaties echter gefragmenteerd, onsamenhangend en, op 
bepaalde punten, onvolledig.  
In het kader van de IETF werd dus een inspanning gedaan om de standaarden voor e-mail 
en gegevensoverdracht te vervolledigen en te bundelen om aan de behoeften van B2B 
(“Business-to-business”) te voldoen. Deze inspanning leidde tot de uitwerking van drie 
specificaties (aangeduid met de afkortingen AS1, AS2, AS3; AS is de afkorting van 
“Applicability Statement”12). De eerste twee werden al gepubliceerd door de IETF en voor 
de derde is de publicatie aan de gang. 
Dit initiatief wordt soms ook “EDIINT” (“EDI over the Internet”) genoemd. Grote 
ondernemingen die de EDI (Electronic Data Interchange) gebruikten, moedigden het aan 
toen zij voor hun uitwisselingen met hun partners niet langer gebruik maakten van de als 
veilig beschouwde netwerken (de “Value Added Networks” of VAN's) en overstapten naar 
het internet. Voor deze uitwisselingen werden genormaliseerde formaten gebruikt 
(bijvoorbeeld EDIFACT13 of X12). Zo komt het dat één van de eerste tussentijdse resultaten 
van het “EDIINT”-initiatief de uitbreiding was van het “Content-Type” gespecificeerd in de 
MIME-standaard om deze formaten te kunnen vermelden in MIME-hoofdingen. 

De normen AS1, AS2, AS314 zijn respectievelijk gebaseerd op de protocollen SMTP, HTTP 
en FTP, alsook op uitbreidingen van de MIME-specificaties. Zij definiëren hoe op basis van 
deze protocollen een “beveiligde EDI-transmissielus” kan worden geïmplementeerd. Bij 
zo'n lus stuurt de verzender EDI-gegevens naar de ontvanger die kunnen worden vercijferd 
en/of ondertekend. Om elk risico op  ontkenning door de bestemmeling uit te schakelen, 
vraagt de verzender aan de ontvanger om een ondertekend ontvangstbewijs (met de hash 
van de ontvangen gegevens) terug te sturen.  

De producten die de normen AS1, AS2, AS3 implementeren, zijn vrij duur en momenteel 
zijn zij vooral terug te vinden bij grote ondernemingen die beveiligde EDI uitwisseling 
gebruiken.  

4. Conclusies en aanbevelingen 

In dit deel formuleren we eerst algemene aanbevelingen in verband met de eigenlijke 
beveiliging van gegevensuitwisseling. Daarna gaan we dieper in op het beheer van deze 
transfers. 

4.1. Algemene principes 
In deel 3 hebben we gezien dat er diverse aanpakken zijn om de gegevensuitwisselingen te 
beveiligen. Aangezien de behoeften en situaties heel uiteenlopend kunnen zijn, is het niet 
realistisch om één enkele oplossing aan te bevelen.  

                                                      
12 Deze benaming wordt verklaard door de doelstelling van deze specificaties: tonen hoe de protocollen SMTP, 
HTTP en FTP toegepast kunnen worden om  EDI gegevensuitwisseling te beveiligen op het internet. 
13 Zie de studie EDI et Internet, M. Laloy, SmalS-MvM, maart 2000.  
14 De titels van deze drie specificaties lijken op elkaar: “MIME-based Secure Peer-to-Peer Business Data 
Interchange over the Internet using SMTP” (respectievelijk HTTP en FTP). 
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Laten we bijvoorbeeld het geval nemen van een openbare instelling die, om historische 
redenen, verschillende transmissiekanalen toelaat voor de elektronische uitwisselingen met 
haar partners (burgers, ondernemingen, ambtenaren, andere instellingen). De keuze voor één 
of meer beveiligingsoplossingen moet rekening houden met de soorten partners en de 
bestaande voorzieningen.  
Voor partners die toegang moeten hebben tot een groot aantal interne resources van de 
instelling, is een oplossing van het type VPN (VPN IPSEC of VPN SSL) de beste aanpak. 

Voor de andere partners zijn verschillende protocollen mogelijk voor de elektronische 
overdrachten (FTP, HTTP, e-mail, proprietary protocol zoals MQSeries) en om deze 
overdrachten te beveiligen, moet rekening worden gehouden met de volgende 
aandachtspunten: 

a) De beveiliging van FTP vereist dat een specifieke software geïnstalleerd is aan de 
clientzijde en aan de serverzijde. De FTPS-aanpak kan een herconfiguratie van de 
firewalls en NAT-uitrustingen noodzakelijk maken. Bovendien moet men bij de keuze 
van de producten aandacht besteden aan de incompatibiliteit die kan bestaan tussen 
bepaalde clients en bepaalde FTPS-servers. Als men een SFTP-aanpak volgt, moet 
men er rekening mee houden dat bepaalde producten digitale certificaten slecht (of 
helemaal niet) ondersteunen. 

b) In het algemeen stellen de bovenstaande problemen zich niet bij de beveiliging van 
HTTP (via HTTPS). Alle HTTP-servers kunnen in HTTPS-modus werken, net als de 
“populaire” clients (de browsers). Bij de aanpak via “beveiligde WebDav” vertoont de 
ondersteuning van de digitale certificaten soms gebreken in de context van de 
uitwisselingen in “batch”-modus. 

c) Beveiligde e-mail is weinig geschikt om vertrouwelijke gegevens door te sturen naar 
een groot aantal bestemmelingen omdat deze aanpak inhoudt dat alle bestemmelingen 
moeten beschikken over een certificaat dat vercijfering mogelijk maakt15 en de 
verzender een groot aantal vercijferingssleutels moet beheren.  

In punt c) wordt het probleem aangehaald van de elektronische transmissie, door een 
openbare instelling, van vertrouwelijke gegevens naar haar doelgroep. Een eenvoudige 
aanpak, die de bovenstaande beperking van beveiligde e-mail uitschakelt, is de volgende. 
De gegevens worden gedeponeerd op een webserver (met een authenticatiecertificaat), 
waarop elke partner een “persoonlijke zone” heeft. Om toegang te krijgen, moet de partner 
zich authenticeren (bijvoorbeeld met zijn elektronische identiteitskaart) nadat hij de server 
geauthenticeerd heeft. Gegevens consulteren en downloaden gebeurt in de HTTPS-modus. 
Dit garandeert dat het bericht vercijferd wordt wanneer het verstuurd wordt tussen de server 
en het werkstation van de bestemmeling van deze gegevens. Een voorbeeld van een 
dergelijke aanpak is de toepassing “e-Box” die beschikbaar is op het portaal van de sociale 
zekerheid. Aan de hand van deze toepassing kunnen de instellingen van de sociale zekerheid 
documenten doorsturen naar de werkgevers. 

4.2. Beheer van de beveiligde overdrachten 

In paragraaf 4.1 kwam de beveiliging van de verschillende overdrachtskanalen aan bod. We 
moeten onderstrepen dat deze beveiliging van de verbinding met de externe partners maar 
één aspect is van de problematiek waarmee instellingen en ondernemingen geconfronteerd 
worden in het kader van beveiligde elektronische uitwisselingen van gegevens. Een ander 
aspect is de capaciteit om deze beveiligde overdrachten intern te beheren. Hiervoor moeten 
onder meer de volgende functionaliteiten beschikbaar zijn, welke transferprotocollen ook 
gebruikt worden. 

                                                      
15 De Belgische elektronische identiteitskaart bevat bijvoorbeeld geen vercijferingscertificaat. 
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• Operationele veiligheid: automatische overname van de transfer in geval van 
onderbreking, met de garantie dat de transfer volledig wordt uitgevoerd. 
Daar waar deze functionaliteit aanwezig is wanneer men een proprietary protocol als 
WebsphereMQ gebruikt, is dit meestal niet het geval als men een open protocol 
gebruikt (in dit geval moeten scripts ontwikkeld worden). 

• Veiligheid van de toegangen: beheer van de toegangsrechten op basis van de profielen 
van de verzenders. 

• Interne veiligheid: indien nodig, bescherming van de gegevens tussen het ingangspunt 
(“gateway”) van de onderneming of instelling en de eindbestemming van deze 
gegevens binnen de onderneming of instelling. 

• Operationele opvolging: logging en reporting van de gebeurtenissen met betrekking tot 
de transfers.  

• Automatisering van de processen voor verzending (inclusief de vercijfering en/of de 
ondertekening) en ontvangst (inclusief de vercijfering en/of de verificatie van de 
handtekening) en integratie met de “back-end”. 

Om deze functionaliteiten te implementeren, kan men een “home made” oplossing 
ontwikkelen of een gespecialiseerd product aankopen dat op de markt wordt aangeboden. 
Deze producten worden “Secured File Transfer Suites” of “Managed File Transfer Suites” 
(afgekort tot MFT16) genoemd. Zij zijn eerder bestemd voor ondernemingen die een intens 
verkeer van grote bestanden moeten beheren en zijn niet altijd even flexibel als een geheel 
van intern ontwikkelde toepassingen. Men voorziet echter dat de MFT's op middellange 
termijn uitgebreidere en flexibelere functies zullen aanbieden, zodat zij in veel gevallen de 
plaats van de “huisgemaakte” oplossingen zullen innemen. 

                                                      
16 De MFT's implementeren meestal één of meer van de standaarden AS1, AS2, AS3. Enkele van de meest 
gekende MFT's zijn, in alfabetische volgorde: Axway (Sopra Group), Proginet, Sterling Commerce, Tumbleweed 
Communications (deze lijst dient enkel als voorbeeld en is niet volledig). 
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