
 
De erfenis van het Diginotar Drama
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Wat kregen ze er van langs, de auditors en toezichthouders die betrokken waren bij het Diginotar drama. 
Ondanks allerhande goedkeurende verklaringen en rapporten bleek er heel wat mis te zijn en het vergde een 

technisch onderzoek van maar een paar dagen om dat allemaal duidelijk te maken. Hoe kan het bestaan dat er 
zo’n verschil zat tussen het opgebouwde vertrouwen en de trieste werkelijkheid?

Deel 1, vertrouwen is goeD

elektronische Handtekening
Om deze vraag over de betrouwbaar-

heid van vertrouwen te beantwoorden 

moeten we ver terug gaan in de tijd. 

Public Key Infrastructure[1] was zo’n 

15 jaar geleden een nieuw concept in 

de beveiligingswereld. De mogelijkhe-

den voor toepassing 

van certificaten als 

digitaal paspoort, 

het gebruik voor 

het plaatsen van 

elektronische handtekeningen en het 

gebruik voor server authenticatie, zijn 

vrij snel duidelijk geworden. Maar even 

snel bleken ook de problemen die 

ontstonden vanwege de complexe 

materie (cryptografische techniek, 

security, sleutelbeheer). Inmiddels blijkt 

dat in ieder geval de grootste zorg 

bestaat rondom het begrip ‘Vertrou-

wen’. De toegevoegde waarde van 

certificaten bestaat namelijk juist daarin 

dat je een certificaat van een andere 

partij kunt vertrouwen, ook al ken je die 

externe partij niet, 

als je het digitale 

paspoort, het cer-

tificaat maar kunt 

vertrouwen. Je hoeft 

dus niet allerhande bilaterale relaties 

met andere partijen aan te gaan en te 

onderhouden om met elkaar zaken 

te kunnen doen, digitaal te kunnen 

factureren of te communiceren en om 

digitaal contracten te kunnen sluiten.

De wens om elektronische handte-

keningen te kunnen gebruiken werd 

breed gevoeld en dat betekende dat 

internationale regelgeving noodza-

kelijk werd. Europa kwam al snel met 

regelgeving rondom de elektronische 

handtekening. De EU was partij omdat 

de EU enerzijds de elektronische handel 

tussen bedrijven van de verschillende 

lidstaten wenste te stimuleren door het 

wegnemen van belemmeringen voor 

elektronische handel en anderzijds han-

delsbarrières wilde voorkomen door 

het gelijkstemmen van de juridische re-

gelgeving in de verschillende lidstaten. 

Duitsland liep bijvoorbeeld al voor met 

eigen wetgeving rondom de elektroni-

sche handtekening.

Europa definieerde in de regelgeving 

het onderscheid tussen de ‘gewone’ 

wegnemen van belemmeringen 
voor elektronische handel

redactioneel commentaar
In dit het artikel wordt getracht 

vanuit een historisch perspectief 

aan te geven hoe complex de 

vertrouwensbusiness is ingericht 

en worden diverse knelpunten 

toegelicht. We plaatsen in de regel 

nooit zo’n lang artikel, maar we 

vonden het gezien het belang niet 

verstandig om het in meerdere 

afleveringen te plaatsen.
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elektronische handtekening, de 

geavanceerde elektronische handteke-

ning en de ge-

kwalificeerde 

elektronische 

handtekening 

(zie kader).

PKI was in ieder geval het noodzake-

lijke en betrekkelijk kostbare instru-

ment om gekwalificeerde elektronische 

handtekeningen mogelijk te kunnen 

maken. 

In dit historisch perspectief moeten 

we overigens niet vergeten vast te 

stellen dat het gebruik van certificaten 

werd gereguleerd ten behoeve van het 

gebruik van de 

elektronische 

handtekening 

onder contrac-

ten. Het gebruik van certificaten ten 

behoeve van SSL kwam pas veel later 

in zwang. 

normenkaders
Het onderbouwen van vertrouwen is 

een zorg van alle tijden en plaatsen. 

Ook buiten Europa vonden ontwikke-

lingen plaats om trust te borgen. Met 

name op het gebied van certificaten 

werden al snel diverse standaarden in 

het leven geroepen. Belangrijk was de 

Amerikaanse ANSI standaard rondom 

inrichting en beheer van Certificate 

Authorities (CA’s), X9.79:2000, ‘PKI Prac-

tices and Policy Framework’. Hierin wor-

den 3 specifieke aandachtsgebieden 

onderkend: Certificaatbeheer (uitreiken 

en intrekken van certificaten), Sleutel-

beheer (uitvoeren van cryptografische 

bewerkingen en de procedures daar-

omheen) en Security Management.

Twee belangrijke gebruikers van dit 

ANSI framework waren de AICPA, de 

beroepsvereniging van accountants 

in Amerika en de American Bar As-

sociation, de Amerikaanse beroeps-

vereniging van advocaten. Dat geeft 

al aan dat er veel draagvlak bestond 

voor het hanteren van dit kader. De 

ANSI standaard vormde dan ook de 

basis voor het WebTrust initiatief van 

AICPA, het control en audit framework 

voor CA’s. WebTrust is inmiddels door 

alle beroepsverenigingen van auditors 

overgenomen, maar ook de meeste 

andere relevante technische partijen, 

zoals browserleveranciers, hebben 

WebTrust omarmd als het referentieka-

der voor het kunnen vertrouwen van 

CA’s en daarmee bijvoorbeeld als basis 

voor het vertrouwen in certificatenle-

veranciers, die op grond daarvan in de 

browsers zijn opgenomen!

In Europa werd het European Telecom-

munications Standards Institute (verder 

ETSI) aangewezen als partij om het 

normenkader voor CA’s te ontwikkelen 

en beheren. Ook ETSI hanteert feitelijk 

het WebTrust kader als basis voor het 

eigen certificatieschema, ETSI Technical 

Specification TS101456.  

ttP.nl
Uitvoering van de Europese regelge-

ving is een verantwoordelijkheid van 

de afzonderlijke lidstaten. Nederland 

koos voor het uitgangspunt van zelf-

regulering onder meer vanwege het 

in nederland ‘marktwerking’ uitgangspunt

elektronische handtekening
De Nederlandse wetgeving [2], gebaseerd op Richtlijn 99/93/EG onderkent 

3 soorten van elektronische handtekeningen:

1. De gewone elektronische handtekening bestaat uit elektronische gegevens 

die zijn vastgehecht aan of die logisch geassocieerd zijn met andere elektro-

nische gegevens. Deze handtekening wordt gebruikt als middel voor verifica-

tie van de authenticiteit van de ondertekenaar. Denk aan een scan of fotoko-

pie van een geschreven handtekening. Een ander voorbeeld is het gebruik 

van je RSA token, dat je gebruikt voor remote access, dat je ook zou kunnen 

gebruiken voor elektronische ondertekening van interne formulieren.

2. De geavanceerde elektronische handtekening is een elektronische handte-

kening die voldoet aan de volgende 4 eisen:

•	 Zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;

•	 Zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;

•	 Zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitslui-

tende controle kan houden; 

•	 Zij is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrek-

king heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan 

worden opgespoord. 

Denk aan een sleutelpaar bestaande uit een private en publieke sleutel. 

In bron [1] wordt het begrip Public Key Infrastructure (PKI) uiteengezet. 

Maar ook PGP (Pretty Good Privacy) certificaten voldoen aan deze eis.

3. De gekwalificeerde elektronische handtekening is een geavanceerde elek-

tronische handtekening (dus conform 2) die bovendien:

•	 Is vervaardigd met een certificaat, uitgegeven door een bij de Opta inge-

schreven Certificatiedienstverlener (TTP);

•	 Welk certificaat door de TTP in het certificaat zelf is aangemerkt als “ge-

kwalificeerd”;

•	 Is gemaakt met een “veilig middel” (bijv. goedgekeurde smartcard, usb token);

•	 Bij de afgifte aan de toekomstige gebruiker zelf visueel is gecontroleerd 

op diens identiteit. Dat moet fysiek gebeuren met een originele officieel 

identiteitsbewijs.

Alleen als een handtekening gekwalificeerd is, is de bewijslast omgekeerd: 

de partij die de ondertekening in twijfel trekt moet aantonen dat de handte-

kening niet juist is. Daarmee komt de juridische waarde van de elektronische 

handtekening overeen met de geschreven handtekening.
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uitgangspunt dat de markt zelf verant-

woordelijk is voor de goede naleving 

en uitvoering. En daarbij was op grond 

van het beleid van Economische Zaken 

‘Marktwerking’ uitgangspunt. Dat 

impliceerde dat bij het implementeren 

van de richtlijn de volgende uitgangs-

punten werden gehanteerd:

•	 Toezicht op Certificate Service Pro-

viders (CSP’s) (die gekwalificeerde 

elektronische handtekeningen 

mogen verstrekken) is wettelijk 

geborgd;

•	 Er is sprake zijn van een vrijwillig 

certificatieschema;

•	 Vergunning zijn verboden, er is geen 

drempel om als CSP op te mogen 

treden.

Dat levert wel direct een interessante 

spagaat op: Wat is de relatie tussen 

marktwerking (vrije toetreding) en 

trust (kwaliteitsborging door wettelijke 

inkadering). Vrije toetreding is natuur-

lijk strijdig met automatische beper-

king door wettelijke kaders.

ECP (tegenwoordig ECP-EPN), een 

samenwerkingsverband tussen over-

heid en bedrijfsleven, ontwikkelde het 

initiatief TTP.NL (TTP staat voor Trusted 

Third Party, een ruimer begrip dan 

CSP. In dit artikel wordt verder de term 

CSP gehanteerd vanwege de focus op 

het certificaatbeheer proces). Een van 

de belangrijkste activiteiten van TTP.

NL was het opstellen van het certifi-

catieschema en een  daarbij passend 

accreditatieschema. Daarbij was het 

uitgangspunt dat vrijwillige certifice-

ring van CSP’s zou gaan plaatsvinden, 

er is formeel dus geen wettelijk afge-

dwongen certificering van CSP’s. 

In Nederland is de OPTA namens de 

overheid de aangewezen toezichthou-

der die het register beheert waarin de 

TTP’s staan vermeld die certificaten ten 

behoeve van de gekwalificeerde hand-

tekening mogen verstrekken. Zonder 

een OPTA registratie is een certificaat 

van een CSP niet geschikt om als elek-

tronische handtekening met wettelijke 

bewijskracht te kunnen fungeren. Een 

partij kan in Nederland zonder OPTA re-

gistratie wel als CSP optreden, maar de 

afgegeven certificaten zullen niet kun-

nen worden geaccepteerd als gekwalifi-

ceerde elektronische handtekening.

De OPTA heeft het TTP.NL certificatie-

schema en het accreditatieschema ge-

accepteerd als basis voor de registratie. 

Conformeert een CSP zich aan het ETSI 

kader, dan wordt daardoor vermoed dat 

de CSP aan de wettelijke eisen voldoet. 

OPTA voert geen inhoudelijke toets uit.

Het ttP.nl accreditatieschema
Het accreditatieschema dat door TTP.

NL werd ontwikkeld bevatte eisen die 

gelden om als certificerende partij (de 

auditor dus) voor TTP audits te mogen 

optreden. Het schema omvat de com-

petenties, taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de auditor 

die een audit op een TTP mag uitvoe-

ren. Het schema is zo stringent, dat 

een gewone RE of CISA niet zo maar 

zelfstandig een audit uit mag voeren, 

dat mag alleen een ervaren TTP auditor 

doen. Er zijn dan ook maar enkele 

auditors die dergelijke audits mogen 

uitvoeren. Inmiddels is het accredita-

tieschema vervangen doordat ISO/IEC 

17021:2011, Conformity assessment, 

van toepassing is. Deze ISO standaard 

beschrijft de eisen ten aanzien van cer-

tificerende instanties, die management 

systemen auditen. Daarbij is de Raad 

van Accreditatie verantwoordelijk voor 

uitvoering.

Overigens gebeurt accreditatie in 

Nederland op vrijwillige basis[3], al kan 

zonder accreditatie een auditor niet 

optreden als partij om TTP audits in het 

kader van de OPTA regeling te mogen 

uitvoeren.

Accreditatie en Certificering
Accreditatie (uit het Latijn 

ad+credere, “te geloven”):  Een 

procedure waarbij een derde 

partij een geschreven garantie 

geeft dat een product, proces of 

dienst beantwoordt aan specifieke 

vereisten. Het is een prospectieve 

erkenning, naar de toekomst toe. 

Het is een formele erkenning van 

een Inspectie-instelling of een 

Certificatie-instelling. De struc-

tuur van accreditatie is beschreven 

in internationale normen (ISO/

IEC 17000, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 

17020, ISO/IEC 17021) 

Certificering: Het door een onaf-

hankelijke derde laten vaststellen 

dat een managementsysteem 

van een organisatie voldoet aan 

gepubliceerde normen en even-

tueel aanvullende documentatie 

(waarop het betreffende kwali-

teitssysteem gebaseerd is). Certi-

ficerende instellingen verkrijgen 

hun accreditatie bij de Raad voor 

Accreditatie, die toezicht houdt op 

de uitvoering van de audits.
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Het ttP.nl Certificatieschema
Het certificatieschema bevat een verwij-

zing naar de beheersmaatregelen uit de 

ETSI Technische Specificatie. Het is daar-

mee ook feitelijk het controleprogramma 

om een audit uit te voeren inclusief de 

bijbehorende normatiek. Het kader is op 

grond van internationale regelgeving 

grotendeels gemodelleerd naar de inter-

nationale standaarden (ANSI, WebTrust). 

Het certificatieschema is inmiddels wel 

een complex verhaal. Waarom bestaat 

er nu nog een apart  TTP.NL certificatie-

schema en wat is de relatie tussen bij-

voorbeeld de (verschillende) ETSI nor-

men, WebTrust, ISO 211XX, ISO2700x, 

ISO3200x? Is hier geen sprake van ‘not 

invented here’? In ieder geval geeft het 

bestaan van zoveel normenkaders aan 

dat niet alleen de techniek en de pro-

cessen complex zijn, maar dat ook de 

regelgeving en toezichtstructuren niet 

eenvoudig te doorgronden zijn.

vrijwillig gebruik certificatieschema
Het gebruik van het certificatieschema 

is in Nederland feitelijk dus niet ver-

plicht. Een CSP kan zelf besluiten om te 

willen voldoen aan het kader. Binnen 

deze systematiek kan een CSP een 

auditor een specifieke auditopdracht 

geven, maar een CSP kan ook zelf ver-

klaren te voldoen aan de beheersmaat-

regelen (de Eigen Verklaring).

Om te voldoen aan de eisen voor het 

verstrekken van een gekwalificeerde 

handtekening conform de Europese 

regelgeving is formele toetsing con-

form het TTP.NL certificeringsschema 

in Nederland feitelijk óók niet verplicht. 

Als er geen auditverklaring is, kan een 

CSP zelf een aanvraagformulier van 

de OPTA invullen. Het aanvraagformu-

lier invullen vergt wel bijna een audit 

door de aanvrager zelf, het is daarmee 

eigenlijk een soort Eigen Verklaring. 

Een CSP met een TTP.NL certificering 

wordt in ieder geval makkelijker toe-

gelaten tot het OPTA register: de OPTA 

is binnen Nederland verplicht om de 

verklaring van een (ttp.nl) auditor te 

vertrouwen, de registratie is daarmee 

niet meer dan een formaliteit.

In het geval van een Eigen Verklaring zal 

de CSP bij de registratieaanvraag zelf alle 

evidence rondom implementatie, beheer 

en de vereiste waarborgen bij de OPTA 

moeten overleggen, aangezien de OPTA 

een compleet informatiedossier moet op-

maken. Of en hoe de OPTA vaststelt of een 

dergelijk CSP geregistreerd mag worden, 

is mij op dit moment niet duidelijk. Gezien 

het wettelijke vermoeden is de aanvraag 

met alle evidence al voldoende basis voor 

registratie en zal de OPTA als toezicht-

houder steekproefsgewijs onderzoek 

doen. Voor zover mij bekend hebben alle 

Nederlandse CSP’s 

met OPTA registratie 

in ieder geval wel een 

ETSI certificerings-

traject doorlopen en 

beschikken ze dus over een verklaring van 

een geaccrediteerde auditor. In enkele 

gevallen is het certificaat afgegeven door 

een buitenlandse auditor, hetgeen onder 

het oude regime van het TTP.NL accredita-

tieschema niet mogelijk was. 

etSI, ISo 27001/2, Webtrust, ttP.nl
Voor Nederland is in ieder geval de ETSI 

standaard van belang. De standaard 

omvat de volgende onderdelen (zie 

kader met auditrapport):

•	 Certificaatmanagement

•	 Sleutelbeheer

•	 Security Management

ETSI pretendeert zelf niet om een se-

curity baseline te zijn. In de standaard 

wordt voor het onderdeel security 

diverse malen gerefereerd aan ISO 

17799-2000. Het gaat specifiek om 

de onderdelen Security Management 

(d.w.z. de security management pro-

cessen, met name 

rondom security 

incidenten en con-

tinuïteit), Personele 

aspecten, Fysieke 

beveiliging en IT Security.

Als je de ETSI, WebTrust en ISO2700x 

kaders goed beschouwt, dan is het 

aantal overeenkomsten treffend. 

Qua terminologie zijn er verschillen, 

maar qua inhoud is er eigenlijk alleen 

een verschil in een aantal in ETSI wel, 

maar in ISO niet beschreven normen. 

En die normen gaan logischerwijs over 

certificaatbeheer en sleutelbeheer. 

En daar waar ETSI rept over security 

management zou je eigenlijk moeten 

denken aan ISO27002, het manage-

ment system. ETSI refereert aan de ISO 

standaard, maar houdt op dit punt toch 

ook nog een eigen normenkader in 

stand. ETSI meldt dat het hanteren van 

Best Practices voor security manage-

ment door het toepassen van de ISO 

standaard ook mag. Dat is wel een 

beetje raar omdat ETSI zelf ook niet 

meer dan een Best Practice is...

SSl, HttPS en ev certificaten
Het verstrekken van een elektronische 

handtekening is omgeven met al-

lerhande waarborgen. Denk aan de 

wettelijke inkadering om de elektro-

nische handtekening gelijk te kunnen 

stellen aan de fysieke handtekening 

op papier. Toen Netscape in 1994 het 

in de etsi standaard wordt 
gerefereerd aan iso 17799-2000

voorbeeld van een etSI audit 
verklaring door auditor
Certificaat-/licentienummer:

ETS xxxx

Status:

Active

Schema/norm:

ETSI TS 101 456: v1.4.3

Bereik:

Certification Authority processes 

and services (as defined by ETSI TS 

10 1 456) in accordance with the 

statement of applicability version 

25th June 2009: Registration Service, 

Revocation Management Service, 

Certificate Generation Service (*), 

Revocation Status Service (*), Disse-

mination Service (*), Subject Device 

Provision Service. The services 

marked (*) are provided with the 

support of a third-party service pro-

vider, under the final responsibility 

of [naam verwijderd door auteur].
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SSL-protocol ontwikkelde, werd in 

eerste instantie gebruik gemaakt van 

Kerberos[4]. Doelstelling van SSL was 

beschermen van de communicatie tus-

sen de browser en de webserver tegen 

afluisteren. In SSL versie 2 werd heel 

slim de publieke sleutel in een server-

certificaat gehanteerd om de commu-

nicatie te coderen. Oogmerk was dus 

om het afluisteren van de communica-

tie te voorkomen. Authenticatie van de 

server was niet een expliciet doel, eer-

der een soort bijkomstigheid, maar een 

bijkomstigheid die wel noodzakelijk 

was om vast te stellen dat uitsluitende 

de bedoelde servers met elkaar kunnen 

communiceren. Daar waar voor de ge-

avanceerde en gekwalificeerde elektro-

nische handtekening allerhande eisen 

werden gesteld ten aanzien van de 

vaststelling van de identiteit van een 

aanvrager, gold dat eigenlijk helemaal 

niet voor servercertificaten. Dat bete-

kent dat CSP’s die geen gekwalificeerde 

handtekening kunnen verstrekken 

omdat ze bijvoorbeeld geen OPTA 

registratie hebben, wel (SSL) servercer-

tificaten conform de X509.3 standaard 

kunnen verstrekken. In het verleden 

was dat ook geen probleem, omdat 

de certificaten feitelijk alleen voor 

versleuteling van het communicatie-

kanaal of voor afzonderlijke berichten 

(denk aan belastingaangiften) gebruikt 

hoefden te worden. Het als authentiek 

waarmerken van een server door een 

certificaat is heel iets anders: zonder 

echte verificatie en goede governance 

bij de CSP, is er onvoldoende waarborg 

voor de authenticiteit. Maar dat herken 

je niet als je een certificaat bekijkt 

(denk aan de bekende 3x kloppen cam-

pagne van de vereniging van banken). 

Maar de laatste jaren wordt er, mede 

doorallerhande security incidenten 

in diverse publiciteitscampagnes, wel 

steeds meer aandacht geschonken aan 

het vertrouwen op grond van juist die 

functie van servercertificaten![5]

Dit probleem is natuurlijk ook onder-

kend in de security branche. En dat 

resulteerde onder meer in het ontwik-

kelen van de EV-certificaten (extended 

validation) standaard [6]. 

EV-certificaten worden verstrekt onder 

condities die in de ‘Baseline Require-

ment’ zijn vastgesteld door het CA/

Browser Forum [7]. Dit Browserforum 

is het consortium van softwareleve-

ranciers die de browsers ontwikkelen. 

Het belang is hierin gelegen dat deze 

browsers ons, als gebruikers, helpen 

bij het identificeren van vertrouwens-

problemen. Als een CSP volgens de 

(leverancier van de) browser vertrouwt 

wordt, dan krijgen we dat te zien 

doordat de adresbalk in de browser dat 

toont. Alleen als een certificaat is ver-

leend door een CSP die voldoet aan de 

baseline, dan zal de browserleverancier 

dat certificaat opnemen in de browser 

die wij gebruiken. Het belang van deze 

baseline en het vertrouwen dat wij 

daaraan ontlenen is dus aanzienlijk!

In de CA/Browser baseline gaat één 

hoofdstuk over de audit requirements 

ten aanzien van CSP’s. Het forum 

refereert hierin aan een viertal stan-

daarden: WebTrust, een nationaal 

schema conform ETSI TS 101 456 

v1.2.1 of later, dan wel ETSI TS 102 042 

V1.1.1 of later, of een schema conform 

ISO 21188:2006. Daarnaast mogen 

overheids CSP’s een eigen schema 

hanteren. De Baseline stelt ook eisen 

aan de auditors. Het mag duidelijk zijn 

dat dergelijke certificaten kostbaar zijn. 

De vraag is of de markt in staat is om 

deze extra waarborgen te betalen...

De eerste versie van de Baseline Re-

quirement zal medio 2012 formeel van 

kracht zijn. 

Soorten servercertificaten
Er bestaan verschillende soorten 

betrouwbaarheidsniveaus van 

servercertificaten:

Domain validated: controle over 

aanvraag domeincertificaat op 

basis van email verificatie

Organisation validated, via een 

whois lookup verificatie op basis 

van bij kvk geregistreerd telefoon-

nummer

Qualified: afgeleide fysieke veri-

ficatie mbv een token, dat wordt 

verstrekt aan een aanvrager op 

basis van visuele verificatie, maar 

nadien wordt vertrouwd op die 

initiële verificatie van de aanvrager.

EV: visuele verificatie aanvrager 

voor elke aanvraag afzonderlijk.

Gevolg van menselijk falen

CC
 by

 de
ivi

s [
fli

ck
r-2

30
02

33
58

1]

24 informatiebeveiliging - nummer 4 - 2012



Deel 2, toeZiCht kan beter

Waar ging het nu fout in de Diginotar 
case?
Misschien moeten we eerst maar eens 

vaststellen waar het niet fout ging.

Ten aanzien van de rol van de auditor 

ging het eigenlijk niet in letterlijke 

zin fout. De aan de auditor verstrekte 

opdracht was, conform het TTP.NL 

schema, een onderzoek naar het “ma-

nagement system”. Maar wat houdt dat 

in? Wat is dan de scope van de audit?

TTP.NL illustreert de scope van de term 

‘Management System’ met de afbeel-

ding in figuur 1.

In deze afbeelding is te zien dat de 

scope van een management system 

audit beperkt is tot het linker deel van 

het schema. TTP.NL beschrijft de audit 

als een toets van opzet en implementa-

tie van de beheersmaatregelen, waarbij 

feitelijk aan het ETSI toetsingskader 

wordt voldaan. Het rechterdeel van het 

schema, de product audit, omvat twee 

andere type audits, namelijk een audit 

van de Cryptomodules en een EDP-au-

dit naar Trustworthy Systems op grond 

van CWA 14716-1. Dat onderdeel is  

een TPM-audit: de CWA is het normen-

kader ten aanzien van de technische 

specificaties van de specifieke high 

security infrastructuur, denk daarbij 

aan ‘hardenen’ van een operating sys-

tem en aan het gebruik en beheer van 

firewalls.

Wat houdt deze inrichting van het 

audit framework concreet in? Het 

onderzoek dat werd gericht op het 

toetsingskader van ETSI is expliciet 

niet gericht op een beoordeling van de 

feitelijke werking van de technische be-

heersmaatregelen. 

Dat impliceert dus 

meteen het enorme 

risico dat we lopen 

bij het hanteren van 

deze systematiek van toezicht. Stel de 

volgende situatie voor:

Een CSP (die gekwalificeerde handte-

keningen wil verstrekken) vraagt bij de 

OPTA een registratie aan op grond van 

een auditrapport conform het TTP.NL 

schema. De OPTA voert zelf geen eigen 

onderzoek uit, maar vertrouwt op het 

auditrapport (de OPTA is overigens 

wettelijk verplicht zo’n rapport te ver-

trouwen, er geldt een wettelijk vermoe-

den van betrouwbaarheid). Als de CSP 

geregistreerd wordt, is een periodieke 

herbeoordeling verplicht, tenminste als 

de CSP zich vrijwillig houdt aan het TTP.

NL schema. Maar die audit is identiek 

van inhoud en vorm aan het initiële on-

derzoek. Het resultaat van de audit zal 

dan dus, ceteris paribus, identiek zijn.

Zwakheden in het stelsel
De opdracht aan de Diginotar auditor 

was dus feitelijk of het Management 

System voldeed aan 

ETSI. En volgens 

het PWC auditrap-

port (indirect online 

beschikbaar via [8]) 

was dat het geval. Maar deze audit had 

even feitelijk dus een beperkte scope, 

je zou kunnen zeggen dat sprake was 

van een toets conform ISO 27001 (ma-

nagement system) en niet ook conform 

ISO 27002 (security controls).

De eerste zwakheid van het hele stelsel 

is daarin gelegen dat OPTA registratie 

automatisch verkregen kan worden 

door het TTP.NL schema op basis van 

vrijwilligheid toe te passen. En voor 

een CSP is het betrekkelijk logisch om 

zich te willen houden aan het schema, 

omdat het geen diepgaand onderzoek 

op werking impliceert en wel een vorm 

van transparantie voor derden biedt. 

De tweede zwakheid bestaat daarin 

dat voor het kunnen toepassen van 

certificaten ten behoeve van SSL, het 

browserconsortium zich eveneens 

baseert op de landelijke regels. Een 

vrijwillige TTP.NL verklaring is dus extra 

waardevol, omdat zo’n verklaring in de 

meeste gevallen blijkbaar afdoende is 

om in browsers opgenomen te worden 

als (door de browser) vertrouwde root-

CA[9].

Interessant is ook de rol van de brow-

serleveranciers die zijn verenigd in het Figuur 1: Scope van de term ‘Management System’

er geldt een wettelijk vermoeden 
van betrouwbaarheid
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browser-forum. In het verleden namen 

ze zonder feitelijk eigen toezicht 

iedere CA op als vertrouwde partij in 

de browser, hetgeen resulteerde in een 

volstrekt onoverzichtelijke browserlijst 

met meer dan 600 vertrouwde certifi-

caatleveranciers. Microsoft en Mozilla 

hebben zelf, zonder enig overleg met 

wie dan ook, de Diginotar certificaten 

uit hun producten gesloopt. Achteraf 

bezien was dat natuurlijk volkomen te-

recht, maar het besluitvormingsproces 

en het wijzigingsproces waren volstrekt 

niet transparant en dat betekent dan 

wel een enorm risico: de browserleve-

ranciers bepalen dus feitelijk wat op in-

ternet vertrouwd kan worden, toezicht 

bestaat niet en enige verantwoording 

leggen ze niet af. Schadeclaims voor 

onterecht intrekken lijken dan ook 

nergens te kunnen landen... 

Een volgende zwakheid ligt besloten 

in de wijze waarop het toezicht in ons 

land is ingericht. Zo heeft de toezicht-

houder blijkbaar niet vastgesteld of 

het audit-rapport afdoende was om 

te voldoen aan de materiële eisen van 

de registratie. De initiële vergunning 

van Diginotar dateert van circa 2000 

en sindsdien heeft de CSP uitsluitend 

de certificeringsgegevens aan OPTA 

hoeven doorsturen. Ik denk niet dat de 

toezichthouder ooit steekproefsgewijs 

zelf waarnemingen heeft gedaan, of 

laten doen (wat een toezichthouder 

binnen de wettelijke taak mag doen) 

of inhoudelijk een herbeoordeling 

heeft gedaan. En dat dan nog los van 

de vraag of het certificatieschema in 

de tussentijd niet in-

houdelijk gewijzigd 

was. Ook de wet-

telijke beperkingen 

pleiten niet voor het 

vertrouwen in effectief toezicht.

De daadkracht van de OPTA wordt 

natuurlijk niet in het minst ook ge-

schaad doordat de toezichthouder 

voor het overgrote deel gefinancierd 

wordt door de telecombranche waarop 

hij toeziet[10], de OPTA is een kos-

tenpost voor de branche. De OPTA 

bezit dan ook onvoldoende capaciteit 

om kwalitatief voldoende energie in 

de certificatenbranche te stoppen. 

Dat levert bij eventuele overtredingen 

ook onvoldoende middelen op om de 

toezichthouderstaak te kunnen finan-

cieren. De Business Case voor effectief 

toezicht op de certificatenbranche is 

onvoldoende...

En voor mij is de hele complexiteit van 

normenkaders, baselines en betrokken-

heid van diverse partijen een enorme 

zwakheid in het stelsel. Ik vind het ook 

bijzonder waarom een telecom instituut 

(ETSI) een certificaten 

framework ontwik-

kelt. Dat kan niet te 

maken hebben met 

de deskundigheid 

op het gebied van (juridische) gekwalifi-

ceerde elektronische handtekeningen, dat 

moet te maken hebben met de kennis en 

gebruik van de techniek om veilige com-

municatiekanalen te reguleren. Als dat zo 

is, is dat framework (met als achtergrond 

een security technische behoefte) dan wel 

geschikt om te dienen als framework voor 

een juridisch-technologische faciliteit? 

Wellicht zijn de kaders vergelijkbaar, maar 

de uitgangspunten zijn dat beslist niet. 

Ik denk dat met name op het aspect van 

Trust andere eisen gesteld worden aan 

elektronische handtekeningen dan aan 

X509.3 certificaten voor inrichten van 

VPN’s...

En niet in het minst bestond er ook een 

aantal flinke zwakheden bij Diginotar 

zelf. Los van de vraag of er afdoende 

werkende technische beheersmaatrege-

len zijn getroffen, is mede gezien het re-

sultaat van het onderzoek van Fox-IT bij 

Diginotar[11] duidelijk dat in het geheel 

niet werd voldaan aan de WebTrust/ETSI 

standaarden als het aankomt op certi-

ficaatmanagement, sleutelbeheer en 

incidentmanagement (meldingspicht 

bij incidenten!) en al helemaal niet aan 

de eisen aan Trustworthy systems, zoals 

vastgesteld in CWA.

Conclusies en aanbevelingen
De complexiteit van inrichting en toe-

zicht leidt bijna tot de constatering dat 

falen in het systeem lag opgesloten. 

opta wordt gefinancierd door 
de branche waarop hij toeziet
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De techniek is het probleem niet, maar 

wel hoe ermee wordt omgegaan.

Het hele toezichtstelsel biedt feitelijk 

geen enkele zekerheid op basis van 

afdoende risicomanagement bij de 

betrokken partijen. En zolang registra-

tie zonder een daadwerkelijke techni-

cal audit mogelijk is, blijft een latent 

Diginotar-risico bestaan. Daar komt 

bij dat het niet handig is om zoveel 

verschillende normenkaders te hebben 

die vanuit verschillende optieken zijn 

opgesteld. Dat staat bijna borg voor 

inconsistenties en witte vlekken. 

De trieste werkelijkheid is dat het ge-

wenste en bestaande vertrouwen niet 

gestoeld is op afdoende eenduidige 

normen en adequaat toezicht en dat 

menselijk falen op alle niveaus dus wel 

onopgemerkt moest blijven. Deze knel-

punten moesten onvermijdelijk wel 

leiden tot de ontstane situatie. En ik 

heb (buiten enkele high-level aanzet-

ten) in de praktijk nog geen idee van 

verbetering waargenomen...

Het gebruik van EV certificaten zal een 

aanzienlijke verhoging van het niveau 

van Trust kunnen opleveren, ware het 

niet dat ook de CA/Browser Forum een 

paar vreemde keuzes heeft gemaakt.  

Het hoofdstuk over audits meldt dat 

er niet een enkel auditschema hoeft te 

worden gehanteerd. Met alle respect 

voor de opstellers... handhaven van een 

vrijheid-blijheid situatie pleit niet voor 

duidelijkheid en eenduidigheid, laat 

staan dat dit bijdraagt aan een meer 

wenselijk gevoel van vertrouwen.

Misschien is dit dan ook wel een goede 

plek om een discussie over de toe-

komst aan te slingeren met een stel 

aanbevelingen.

•	 Laten we al die kaders maar eens 

op een hoop gooien. We hanteren 

ISO 2700x als basis en gooien er wat 

ANSI bij ten aanzien van certifi-

caatmanagement en sleutelbeheer 

en indien en voorzover dat nodig 

is, enkele EV-eisen vanuit de CA/

Browser-forum baseline. En dat kan 

misschien maar het beste een ISO 

standaard worden.

•	 Een baseline is een normenkader, 

maar niet automatisch een toetsings-

kader. Dat betekent dat de security 

gemeenschap, auditors en toezicht-

houders samen moeten nadenken 

over een beter audit framework.

•	 Toezicht kan niet meer zo vrijblijvend 

zijn als nu. Het verkrijgen van een 

registratie en het verlengen daarvan, 

vereist een inhoudelijke beoordeling 

en periodieke herbeoordeling van de 

certificering op grond van de normen 

die onder 1) zijn genoemd.

•	 Laten we dan ook meteen maar plei-

ten voor een toezichthouder die niet 

afhankelijk is van  de nukken van de 

branche zelf. Laat de overheid de 

financiering regelen als ze Trust zo 

belangrijk vindt. Als OPTA dat niet 

kan, laat dan TTP.NL dat dan maar 

doen. Vertrouwen is iets anders dan 

digitale communicatie.

Lijkt me een leuke start. Wie pakt de 

handschoen op? Welke minister neemt 

verantwoordelijkheid voor vertrouwen?
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