DigiD

Beveiliging kan sterk worden verbeterd

Veel kritiek op
werkwijze DigiD
Elektronisch legitimeren wordt steeds meer geaccepteerd. Sinds
enkele jaren kennen we in Nederland DigiD, maar regelmatig haalt
DigiD op negatieve wijze de landelijke media. Hoe veilig is DigiD?
Kan de beveiliging van DigiD worden verbeterd? Moet de overheid
verantwoordelijk blijven voor de beveiliging van DigiD?
Arjan Hassing
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De burger kan op de website www.digid.nl een gebruikersnaam aanvragen. Het opgegeven adres moet in
ieder geval hetzelfde zijn als wat in de Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) staat als bekend woonadres
van de aanvrager. De aanvrager kan zelf een DigiDgebruikersnaam en wachtwoord kiezen. De gebruikersnaam dient uniek te zijn en Logius voert hierop controle
uit. Vervolgens krijgt de burger een activeringscode op
papier thuisgestuurd waarmee hij op zijn gebruikersnaam
kan activeren. Met één inlogcode en bijbehorend wachtwoord kan de burger terecht bij de elektronische diensten
van de aangesloten instellingen. Om een elektronische
dienst af te nemen met DigiD wordt de burger van de
website van de instelling doorgeleid naar de inlogpagina
van DigiD. Hier logt de burger in en, nadat de identiteit is geverifieerd, kan de burger de dienst afnemen.
De DigiD-website voert de controle op de identiteit uit,
waardoor de afnemende websites die controle niet meer

zelf hoeven uit te voeren. Een DigiD verloopt indien deze
drie jaar niet wordt gebruikt. De burger krijgt een waarschuwingsmail zeven dagen voordat de driejaarstermijn
verstrijkt.
Er wordt vooralsnog geen voorziening geboden voor vertegenwoordiging. Omdat DigiD strikt persoonlijk is, is het
de eigenaar van een DigiD niet toegestaan zijn gebruikersnaam en wachtwoord aan een andere persoon uit te
lenen. Gebruik van de DigiD van een ander, hoewel vanaf
het internet nauwelijks te bewijzen valt of er mondeling
toestemming is gegeven, wordt juridisch beschouwd
als identiteitsfraude. Wel kan in sommige gevallen een
andere persoon voor de authenticatie zorgdragen door
zelf zijn eigen DigiD te gebruiken. In dat geval zal de
overheidsorganisatie van wie een dienst wordt afgenomen – in aanvulling op DigiD – controle uitvoeren op de
rechtmatigheid van de authenticatie ten opzichte van de
dienst.
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[1] In 2011 kwam DigiNotar, het bedrijf dat de beveiligingscertificaten van onder meer DigiD leverde, ernstig in
opspraak nadat aan het licht was gekomen dat er onder meer
vanuit Iran een hack was gezet bij het bedrijf, dat vervolgens
had nagelaten de overheid en zijn andere klanten daarvan op
de hoogte te stellen. Getronics PinkRoccade heeft inmiddels
de certificering van DigiD-verbindingen overgenomen.
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tijk periodiek reeds zware ISAE 3402- en ISO

Drs. Arjan Hassing RE RA (ahassing@controlsolutions.
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IT-auditor bij Deloitte en EY. Hassing is tevens docent

[2] Logius is een onderdeel van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beheert sinds
2006 generieke ICT-voorzieningen. Logius levert diensten
aan andere overheidsorganisaties en organisaties met een
publieke taak. Voorbeelden van deze diensten zijn DigiD,
Digipoort, MijnOverheid en eHerkenning. Deze producten
zijn bijna allemaal bij de stichting ICTU ontwikkeld en door
Logius in beheer genomen. Het doorontwikkelen en het
bevorderen van het gebruik van de producten behoort ook
tot het takenpakket van Logius.
[3] Een public key infrastructure (PKI) is een systeem waarmee uitgiften en beheer van digitale certificaten kan worden
gerealiseerd. Door de toepassing van een deugdelijke PKI
is het mogelijk dat een certificaat dat door een certificaatautoriteit (CA) wordt beheerd, door de eigenaar ervan
wordt gebruikt in de relatie met een ander individu. De CA
waarborgt de integriteit en authenticiteit van het certificaat en staat in voor de identiteit van de certificaatbezitter.
Aangezien de CA de kopieën van de verstrekte certificaten
bevat, alsmede identificerende kenmerken van de identiteiten aan wie ze zijn verstrekt, is het van groot belang dat de
fysieke opslagruimte op een zeer goede manier is beveiligd,
zowel logisch (toegangsrechten binnen het systeem) als
fysiek (wie is in staat het opslagsysteem te benaderen).
[4] NOREA is de Nederlandse Orde van Register EDPAuditors en de beroepsorganisatie van IT-auditors in
Nederland. NOREA beheert het register van gekwalificeerde
IT-auditors en geeft opdrachtgevers en derden de mogelijkheid om vast te stellen of iemand op grond van zijn
opleiding en ervaring heeft voldaan aan de eisen die door de
beroepsorganisatie worden gesteld. Daarnaast heeft NOREA
de volgende doelstellingen: bevorderen van de kwaliteit van
de beroepsbeoefening; het bevorderen van de ontwikkeling
van het vakgebied; het behartigen van gemeenschappelijke
belangen van de leden.
[5] Opzet: beschrijving van de beveiligingsrichtlijn in een
handboek, procedure of ander document.
Bestaan: waarneming van de aanwezigheid van de beveiligingsrichtlijn op één bepaald moment.
Werking: het bestaan van de beveiligingsrichtlijn gedurende
een langere periode.
[6] Distributed denial-of-service-aanvallen (DDoS-aanvallen)
zijn over het algemeen pogingen om een website, internetdienst of server ervan te weerhouden aanvragen van
reguliere gebruikers te behandelen door meerdere computers
tegelijk de aanval uit te laten voeren. Een veel voorkomende
vorm van dit soort aanvallen is het verzadigen van het doelsysteem met externe communicatieverzoeken, zodat het niet
kan reageren op legitieme verzoeken of zodat het zo traag
wordt, dat het niet meer effectief te gebruiken valt.
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