
Eer de hacker die een
lek in computerbevei-
liging vindt, stellen
Guido van Diepen
en Ad Lagendijk.

Het fiasco met DigiNotar,
waarbij voor de zoveel-
ste keer burgers het
slachtoffer zijn van in-

ternetcriminelen, is geen incident.
De ict-blunders bij de overheid vol-
gen elkaar op. De projecten zijn
grootschalig, duur en roepen veel er-
gernis op. Het C2000-communicatie-
systeem voor politie, brandweer en
ambulancepersoneel, dat in noodsi-
tuaties regelmatig tekortschiet, zo-
als bij de ongeregeldheden op het
strand van Hoek van Holland, is een
flop. De digitalisering van de WAO-
administratie, het afgeblazen elek-
tronisch patiëntendossier, DigiD-
fraude, ict-mislukkingen bij de ge-
meente Amsterdam en gelekte over-
heidsnota’s zijn andere voorbeelden
uit de afgelopen jaren.

De oplossing die in alle media en
door politici wordt voorgedragen, is
om meer ict-experts bij de overheid
aan te stellen. Deze oproep doet ech-
ter vreemd aan in een tijd waarin de
overheid zich terugtrekt en de bur-
gers geacht worden problemen zelf
op te lossen. In plaats van blikken du-
re experts open te trekken, komen
wij met een andere – uiteindelijk veel
goedkopere – aanpak, geheel in stijl
van de slogan ‘De overheid, dat zijn
w ij ’. Wij pleiten voor een cultuurom-
slag: maak ict onderdeel van de cul-
tuur. De maatschappij is gebaat bij
meer ict-kennis bij de doorsneebur-
g e r.

De recente hack bij DigiNotar
heeft geleid tot heftige kritiek op de
overheid, hoewel het overgrote deel
van de Nederlanders geen idee heeft
wat een websitecertificaat (X.509v3)
is. De burger die de overheid al haar
ict-blunders kwalijk neemt, is als de
pot die de ketel verwijt dat hij zwart
ziet.

Elke dag groeit het aantal
handelingen dat via de di-
gitale snelweg gaat: het in-
vullen van de meterstand,

betalen van een boete, het bestellen
van een nieuwe wasmachine of ge-
woon bellen. Alles gebeurt steeds
meer via het internet. De kennis van

de werking ervan is echter nihil. Wat
moet je met eentjes en nulletjes als je
weet hoe je een foto kunt uploaden
naar Facebook? Nog nooit heeft een
technologie zich zo diep in onze sa-
menleving genesteld, zonder dat we
– op enkele nerds na – weten hoe zij
werkt. Dit blinde vertrouwen in de
techniek is gevaarlijk. Internetveilig-
heid ligt niet alleen in goede softwa-
re, het ligt net zo goed in menselijk
gedrag .

Een rijbewijs voor de digitale snel-
weg verplichten gaat misschien te
ver, maar het zou mooi zijn als zo’n
rijbewijs net zo vanzelfsprekend
wordt als een zwemdiploma. Aange-
zien basisschoolleerlingen zich al op
het internet begeven, is het zaak om
het belang van ict-kennis terug te
zien in het onderwijs. Wachtwoord-
les of surfles zouden daarom geen
overbodige luxe zijn. Ook is het ver-
standig om ict-experts wat vaker in
het zonnetje te zetten.

Het ontbreken van wettelijke aan-
sprakelijkheid in de ict-sector is niet
te vergeten ook een oorzaak van veel
problemen. Bij de meeste industriële
sectoren is de leverancier verant-
woordelijk voor de kwaliteit en vei-
ligheid van zijn product. Auto’s met
mankementen worden teruggeroe-
pen. Het risico van schade te moeten
vergoeden aan gedupeerde klanten
dwingt de fabrikanten de veilig-
heidsaspecten van hun producten
hoog op de agenda te zetten.

Maar de makers van software lo-
pen geen enkel risico. De wetgever
heeft toegelaten dat de aansprake-
lijkheid geheel bij de gebruiker is ko-
men te liggen. Nieuwe wetgeving
kan deze onbalans herstellen. Wij
verwachten dat de toename van ken-
nis bij de burger op termijn zal leiden
tot de nodige hervormingen.

Amateurs – met inbegrip van alle
Nederlandse banken en het bedrijf
Trans Link Systems dat verantwoor-
delijk is voor de ov-chipkaart – den-
ken dat het geheim houden van de
beveiligingsmethode boeven buiten
de deur houdt. In werkelijkheid ver-
mindert deze ‘security through ob-
scurity’ de veiligheid, omdat zwak-
heden pas naar buiten komen als het
systeem is gekraakt en veel onheil al
is geschied.

In een beter systeem, genaamd ‘se-
curity through openness’, worden
niet de methodes geheim gehouden,
maar slechts de sleutels. Aanvallen
op het systeem worden gestimu-
leerd, omdat zwakheden in het ont-
werp hierdoor naar boven komen en
gerepareerd kunnen worden. De hac-
ker die het lek vindt in het open sys-

teem, wordt beloond. Wij denken dat
beter geïnformeerde burgers deze
open strategie zullen eisen van hun
banken en andere leveranciers van
digitale diensten.

De voorgestelde verbeteringen ne-
men de onveiligheid in het digitale
verkeer niet geheel weg. Het blijft
ook hier een voortdurende wapen-
wedloop tussen de enkele kwaden en
de vele goeden. Maar op dit moment
wordt het de criminelen wel heel
makkelijk gemaakt.

Hoe eenvoudig het kan
zijn om met enige ken-
nis digitale rampen te
voorkomen, zullen we

demonstreren aan de hand van Digi-
Notar. Een websitecertificaat bestaat
uit een paar korte regels tekst met het
internetadres van de organisatie –
bijvoorbeeld ‘bankieren.rabo-
bank.nl’  – en het postadres. De certi-
ficaatautoriteit ondertekent de korte
tekst met een geheime sleutel, wat

een certificaat oplevert voor de web-
site-eigenaar – in dit geval Rabo-
bank. Als u naar de betreffende site
surft, leest uw browser het website-
certificaat en als deze browser de cer-
tificaatautoriteit vertrouwt, ziet u
dat terug in het linkerdeel van de
adresbalk dat groen kleurt of een
slotje weergeeft. U logt dan met een
veilig gevoel in, omdat u weet dat
‘bankieren.rabobank.nl’ van een or-
ganisatie is die in Utrecht zit, ‘Rabo-
bank Nederland’ heet en niet toebe-
hoort aan een stelletje struikrovers in
Nigeria.

Er zijn honderden commerciële
partijen, allen met zelfverklaarde be-
trouwbaarheid, die dergelijke certi-
ficaten uitgeven. Wie zou u het meest
vertrouwen? (a) het Amerikaanse
Ve r i Sign, de wereldmarktleider, die
bij verlies van zijn geheime sleutel
vele miljarden euro’s kwijt is of (b)
het piepkleine DigiNotar. Bij beide
organisaties worden de certificaten
binnen 24 uur geleverd en kosten ze

een paar honderd euro per stuk.
De mondige digitale burger zou

versteld zijn geweest om te verne-
men dat de overheid, voor haar paar
honderd benodigde certificaten, de
voorkeur gaf aan DigiNotar. De scha-
de die burgers hebben geleden door
DigiNotar zal niet worden vergoed,
want multinationaleigenaar Vasco
heeft onmiddellijk zijn handen afge-
trokken van zijn dochteronderne-
ming en faillissement aangevraagd.
Van het aanvaarden van wettelijke
aansprakelijkheid voor het geblun-
der is blijkbaar geen sprake. Vasco is
trouwens het bedrijf dat verantwoor-
delijk is voor de veiligheid van het in-
ternetbankieren bij de Rabobank.

Guido van Diepen is cultureel antro-
poloog, gespecialiseerd in nieuwe
media. Ad Lagendijk is universi-
teitshoogleraar UvA, groepsleider
FOM-Instituut AMOLF en hoogle-
raar natuurkunde aan de Universi-
teit Twente.

Maak alle ict-beveiliging
openbaar
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