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Wi] lazen voor U in het elektronisch tijdschrift WIRED van 31 januari 1994:
The NSA Remains Cryptic: The Official Reply
At one time, the National Security Agency would not even admit that it existed. Now, it has a Public Affairs Staff
whose usual modus operandi is to reply to faxed questions from journalists. Attempting to get the NSA view of
the alternative crypto movement, we asked the NSA the following six questions:
(1) In the past two decades, a considerable community of serious cryptographers, in both academia and com
merce, has emerged. What is the NSA ‘s role in this evolutionary broadening of the field?
(2) In light of the increasing need for privacy of communications, does the NSA anticipate less stringent secrecy
concerning cryptography materials it controls?
(3) What is the NSA’S position on the desirability of strong cryptographic methods in individual domestic commu
nications (e-mail, voice-mail, etc.)? Would it impede your work?
(4) Does the NSA believe that the use of encryption by US citizens and other communicating across borders im
pedes its mission?
(5) Does the NSA endorse the idea of a mandatory private-key registry, accessible to the government in cases
when a judge orders it suitable, for those using public-key cryptography?
(6) Many people / speak to assume that al/international communications are in some way monitored by the
NSA. Some people have even speculated that the NSA routinely captures and in some way scans the entire traf
fic volume of the Internet (mall and/or new groups). Are these claims apociyphal?
Here, in its entirety, is the NSA reply:
The emergence of cryptography in the public sector has stemmed from the rapid growth in communications and
information systems for private and commercial applications, and efforts to ensure that these systems are safe
from hackers, viruses, and unauthorized access. One of NSA’s primary responsibhities in this arena is to provide
the means of protecting vital US government and mhitary communications and information systems of a classi
fied nature. NSA maintains a high degree of expertise in cryptographic technology and keeps abreast of advan
cements, domestically and abroad, in order to better protect vital government communications.
Regarding questions two and three, as we have just stated, NSA is responsible for protecting US government
classified information systems. We do not anticipate relaxing security and integrity of these government systems
since such disclosure could reduce the effectiveness of these measures. As for domestic use of cryptography,
we have always supported the use of cryptographic products by US businesses operating domestically and over
seas to protect their sensitive and proprietary information.
Finally, as a policy matter, NSA does not discuss details of its signals intelligence operations, including the types
of communications it monitors. Please note, however, that our signals intelligence operations are exclusively limi
ted to producing foreign intelligence information considered vital to the security interest of the US. We, therefore,
offer no comment to questions four and six.
In regard to question five and the idea of mandatory key registration, we defer to the Department of Justice/FBI.
Copyright 1993, 4 Ventures USA Ltd. All rights reserved
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‘Een verbod op privacy’, zo kopte in het voorjaar een
/andelijk dagblad. De kop en de publieke opwinding
daarover was het resultaat van een concept wetsvoor
stel dat op het Ministerie van Justitie wordt voorbereid
en dat het gebruik van vercijferingstechnieken (meestal
aangeduid met encryptie) zou when verbieden althans
aan een vergunningregime onderhevig zou wi/len maken.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de be
langrijkste ontwikkelingen op het gebied van de elektro
nische informatiebeveiliging in de afgelopen 2Ojaar.
Hierbi] zal tevens een korte schets worden gegeven
van de gehanteerde, algemene (overheids)beleidslijn in
J. M. Smits is hoogleraar Recht en Techniek, Faculteit Wijsbe
geerte en Maatschappijwetenschappen, Technische Universiteit
Eindhoven, Senior projectmanager, Doornhein I De Vries & Part
ners, telecommunicatieadviseurs, De Meern.

138

Europa en de Verenigde Staten, op dit terrein.
Na deze schets volgt een bespreking van de belangrijk
ste beveiligingsmodellen die ten gronds/ag liggen aan
allerlei ontwikkelingen op het terrein van de informatie
technologie. Dit wordt gevolgd door een korte bespre
king van de be/angri]kste toepassingen van de
cryptologie, waaruit bli]kt dat de nu bekende vercijfe
ringstechnieken op meer plaatsen binnen de informa tie
beveiliging kunnen worden ingezet dan voor het
vertrouwelijk houden van een gegevensuitwisseling.
Het artikel wordt afgesloten met een slotbeschouwing.
1. Inleiding
Cryptologie1 spreekt tot de verbeelding van velen. On
der cryptologie wordt verstaan de wetenschap die zich
bezighoud met beveiliging van gegevens door gebruik
te maken van vercijferingsmethodieken.2 In het gewone
spraakgebruik bedoeld men dan vaak dat het gaat om
een uitwisseling van gegevens die men geheim wil hou
den. Op deze manier verstaan betreft het slechts één
van de aspecten van de cryptologie wat op zichzelf
weer slechts één onderdeel is van de informatiebeveili
ging. Vanzelfsprekend is het proberen geheim te hou
den van een gegevensuitwisseling een belangrijke
doelstelling van de cryptologie, maar het is zeker niet
de enige. De cryptologie wordt tevens in toenemende
mate gebruikt om de integriteit van de gegevensuitwis
seling vast te kunnen stellen. Immers de integriteit van
gegevens (de informatie) hangt samen met vraagstuk

ken als authenticiteit (oorspronkelijkheid), bevoegd
heidSVraagStUkkefl (is dit elektronische stuk inderdaad
afkomStig van een bevoegd persoon), tijdigheid, enz.
Het heeft in belangrijke mate te maken met zaken die
we als juristen ook kennen bij aangiften, de (bewijs)
kracht van (onderhandse) akten, de handtekening enz.
In deze zin beschouwd is het proberen vast te stellen
van de integriteit een bekend’ juridisch probleem.
Het feit dat er opeens veel publieke aandacht voor de
problematiek is, heeft alles te maken met de omstandig
heid dat het maatschappelijk steeds duidelijker wordt
dat we niet langer meer kunnen zonder (technologi
sche) hulpmiddelen die ervoor (kunnen) zorgen dat een
integere gegevensuitwisseling in de informatiesamenle
ving mogelijk is. In handelsactiviteiten, staatsaangele
genheden, militaire activiteiten, maar ook met betrek
king tot onze persoonhijke communicatie hebben we be
hoefte aan gegevensuitwisselingen (transacties) waar
bij we één of meer van de volgende doelen nastreven:
privacygaranties, onomstotelijke vaststelling van de
identiteit, zekerheid met betrekking tot de (juridische)
bevoegdheid, eigendom, vergunningsbewijs, handteke
ning, getuigenverklaring, transactiedatum, ontvangstbe
wijs, etc.
In al deze ‘bewijs’handelingen kan het gebruik van ver
cijfering (van gegevens) een rol spelen. Simmons zegt
het aldus:
The “proof” process, if it must be invoked, depends al
most entirely on the physical instrument(s) as the me
ans of establishing the integrity of recorded information.
In any information-intensive society however, in which
the possession, control, transfer, or access to real as
sets is frequently based on incorporeal information-that
is, information whose existence is not essentially linked
to any physical record, and in which a license (to use,
modify, copy, etc., valuable or sensitive information) is
similarly determined, it is essential that means to be
found to carry out all of the functions associated with
establishing the integrity of information mentioned
above based only on the internal evidence present in
the information itself, since this is the only thing availa
ble’.3
Het is niet de bedoeling van dit artikel uitgebreid op de
techniek in te gaan, hoewel dat gelet op de misverstan
den en misvattingen die links en rechts heersen geen
slecht idee zou zijn.4 De techniek (of beter de ontwikke
ling van informatietechnologie) vormt wel de drijvende
kracht in de onderhavige bespreking.
Waar het in dit artikel om gaat is aan de lezer duidelijk
te maker~ dat informatiebeveiliging méér is dan alleen
maar het toepassen van vercijferingsmogelijkheden om
uitgewisselde dan wel opgeslagen gegevens geheim
respectievelijk vertrouwelijk te houden. I nformatiebevei
liging hangt ook samen ethiek functionele scheidingen
binnen organisaties en fysieke beveiligingsmaatrege
len6, op deze Iaatste aspecten zal overigens in dit arti
kel niet worden ingegaan.
,

2. Ontwikkelingen in de VS en Europa
Hoewel geheimschriften zich al sinds de Egyptische en
Romeinse oudheid in een zekere belangstelling mogen
verheugen, en er tijdens oorlogen altijd grote vorderin
gen zijn gemaakt met het bedenken en toepassen van
nieuwe vercijferingstechnieken, heeft de ontwikkeling
van de informatietechnologie in de laatste twee decen
nia een geweldige sprong voorwaarts gemaakt waar
het de toepassingsmogelijkheden van vercijferingstech
flieken betreft. Deze technieken worden steeds vaker
Ingezet om geautomatiseerd opslagen en uit te wisse
len gegevens te beveiligen.
Daarmee nam ook de behoefte aan (overheids)beleid
op het terrein van de (elektronische) informatiebeveili
ging toe.
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2.1. De Verenigde Staten
Sinds het begin van de jaren zeventig zijn steeds meer
wetenschappers zich (openlijk) met de problematiek
van de informatiebeveiliging gaan bezighouden. Aan
vankelijk vooral gedreven door militaire toepassingen
(en subsidiegelden), de laatste jaren in toenemende
mate door de belangstelling van het (inter)nationale be
drijfsleven en het bankwezen. Zij immers hebben be
hoefte aan informatie- en communicatiesystemen
waarbij de vertrouwelijkheid en de betrouwbaarheid
van de opgeslagen c.q. uitgewisselde gegevens boven
alle twijfel verheven is.7 Dat heeft in de Verenigde Sta
ten in het begin van de jaren zeventig geleid tot het in
voeren van de zogenaamde Decryption and Encryption
Standard (DES). DES bevat een bepaalde vercijferings
en ontcijferingsmethodiek en wordt onder andere ge
bruikt voor het beveiligen van de militaire en
overheidscommunicatie.
De toepassing van de informatietechnologie in samen
hang met het beveiligen van de opgeslagen, bewerkte
en uitgewisselde gegevens en het kunnen refereren
aan gemeenschappelijke uitgangspunten (voor zowel
afnemers als leveranciers) hebben in het midden van
de jaren tachtig in de Verenigde Staten geleid tot het
zogenaamde Orange Book’. Hierin worden produkt
evaluatiecriteria opgesomd waaraan computerprogram
matuur (met name besturingsprogrammatuur) in
beveiligingsopzicht moest voldoen om in aanmerking te
komen voor levering aan de Amerikaanse overheid. De
‘Orange Book’ methodiek kende echter geen classifica
ties noch criteria voor:
Netwerken;
Databases, of
Toepassingsprogramma’s.
Inmiddels wordt de beperktheid (alleen gericht om sys
teemprogrammatuur) van de gekozen benadering ook
binnen Amerikaanse overheid ingezien en is men bezig
met de ontwikkeling van de zogenaamde Federal Crite
ria Federal Information Processing Standard (FC
FIPS). Er wordt op dit moment gewerkt aan:
FC-FIPS voor Besturingsprogrammatuur,
FC-FIPS voor Netwerk(toepassingen),
FC-FIPS voor Database-management systemen, en
FC-FIPS voor Toepassingsprogrammatuur.
—
—
—

—

—
—
—
—

2.2. Europa
De samenwerking binnen Europa in het kader van het
Verdrag van Rome (1957) en één van de opvolgers,
het Europese Unie Verdrag (Maastricht 1992) spreekt
zich niet uit over een gezamenlijk beleid met betrekking
tot het handhaven van de individuele staatsveiligheid
van de Lid-Staten. Dat betekent dat dit aspect buiten
de verdragswerking valt. Aan de andere kant is er wel
degelijk behoefte aan een samenwerking op dit terrein.
Dus bestaat er binnen Europa aI sinds jaar en dag het
zogenaamde TREVI-overleg, dat ondere andere de in
formatiebeveiliging in het kader van de staatsveiligheid
op de agenda heeft. Doordat de economische samen
werking binnen Europa steeds hechter wordt, blijkt in
toenemende mate dat harmonisatie op het gebied van
grensoverschrijdende informatiebeveiliging niet langer
uitsluitend een TREVI aangelegenheid kan blijven. Tot
dit besef is de Europese Commissie ook gekomen en
zij kwam in 1990 dan ook met een actieplan op het ge
bied van de informatiebeveiliging. In het kader van dit
actieplan werd de zogenaamde Senior Officials Group
Information Security (SOG-IS) opgericht. Voornamelijk
binnen en vanuit deze groep is er gewerkt aan een
voorlopige (Europese) harmonisatie en normalisatie
van veiligheidsbeoordelingscriteria voor informatiesys
temen
Maar dit proces werd voorafgegaan door een aantal ac

—

~
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tiviteiten in een aantal afzonderlijke Europese landen.
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de VS ont
stond ook daar aandacht voor het ontwikkelen van ge
meenschappelijke uitgangspunten op het terrein van de
informatiebeveiliging.
In het VK werd ten behoeve van overheidsgebruik in ja
nuari 1989 door de Communications-Electronics Secu
rity Group (CESG), CESG Memorandum No. 3: UK
Systems Security Confidence Levels, gepubliceerd. In
februari van het zelfde jaar gevolgd door beveiligings
evaluatiecriteria voor toepassing door ondernemingen:
Departement of Trade and Industry Commercial Com
puter Security Centre Evaluation Levels Manual V22. In
hetzelfde jaar volgden ook nog Duitsland vanuit het
Bundesamt für Sicherheit in der lnformationstechnik
met Criteria for the Evaluation of Trustworthiness of In-

formationtechnology Systems, en Frankrijk met een Ca
talogue de Critères Destinés a évaluer le Degre de
Confiance des Systems d’Information in juli.
Tegen de achtergrond dat er in een aantal landen indivi
dueel activiteiten op het terrein van de informatiebeveili
ging werden ondernomen achtte de Europese
Commissie de tijd rijp om met een voorstel. komen om
te bezien in hoeverre niet in een pan-Europees kader
een dergelijke activiteit kon worden vormgegeven, dit
heeft geleid tot een voorstel om de Information Techno
logy Security Evaluation Criteria (ITSEC) voorlopig in
de gehele Gemeenschap voor een proefperiode toe te
passen.12 Het is de bedoeling dat in de loop van 1994
het INFOSEC actieplan wordt geevalueerd en dat er
een nieuw actieplan wordt gemaakt.
Binnen SOG-IS en in samenwerking met DG XIII is de

Tabel: Internationale activiteiten op het gebied van de informatiebeveiliging.
Type

Region!
Country

Organization

Standard

Content

General

UK GER
ERA NL

Support by CEC

Information Technogy Security Evaluation
Criteria (ITSEC)

Harmonizing evaluation criteria
for security in information products

UK GER
ERA NL

Support by CEC

Information Technogy Security Evaluation
Manual (ITSEM)

It builds on ITSEC v 1.2, and
describes how a Target Of Evaluation (TOE) will be evaluated
according to the criteria

Worldwide International
Organisation for
Standardization

Open Systems Interconnection Security
Architecture

Describes security services, me
chanisms and recommended
placement of these within OSI
layers

USA

American National Computer
Security Center
(NCSC)

Trusted Network Interpretatiori

Evaluation criteria for security
in networks

USA

Dept. of Defense
together with
NCSC

Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC)

Different sets of evaluation
criteria on security for operating
systems, work in practice as
design criteria

Worldwide Institute of Electrical Electronics
Engineers (IEEE)

Portable Operating System Interface for
Computers Environments (POSIX)

Defines standard interface set
for application programs; the
interface set is to be offered by
Operating systems, enabling a
secure environment.

Eramework for Secure
Open Systems

Focussed on application; Addresses requirements and con
cepts for security in open dis
tributed systems.

Worldwide ISO/CCITT (ITU)

Open Systems Interconnection (OSI)

Electronic Data Interchange
Standards; Directory Services
(X.500); Message Handling
Systems (MHS) contain interfa
ces for security add-ons at a
later stage.

USA

Trusted Database Interpretation (TDI) within

Security in applications in gene
ral and database-management in

Networks

Operating
Systems

Application Europe
Programs
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European Computer Manufacturers Association
(ECMA)

NCSC
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afgelOPen twee jaar hard gewerkt aan de totstandko
ming van een Groenboek op het gebied van de informa
~jebeveiliging. Op dit moment is onbekend wat de
precieZe status van dit Groenboek is. 00k kan geen in
.schatting worden gegeven welke eventuele vervolgstap
pen door de EU op het actieplan, bijvoorbeeld in relatie
tot het Vierde Kaderprogramma dan wel naar aanlei
ding van het Witboek van Delors, te verwachten zijn.
Zoals uit het bovenstaande blijkt moet het toepassen
van eventuele vercijferingstechnieken worden bezien in
de veel bredere context van informatiebeveiliging zowel
ten behoeve van de overheidsverantwoordelijkheden
(staatSveiligheid, openbare veiligheid en militaire toe
passingen) als voor toepassingen in een commerciële
en private omgeving.
Hieronder bespreek ik eerst welke beveiligingsmodel
len aan bepaalde aspecten van de informatiebeveili
ging ten grondslag liggen. Voor het totstandbrengen
van een voldoende niveau van informatiebeveiliging in
de toepassing van de informatie- en telecommunicatie
technologie is een sterk modelmatige en functionele be
nadering noodzakelijk.
3. Beveiligingsmodellen
In de wereld van de informatiebeveiliging worden aller
lei beveiligingsmodellen gehanteerd. De allereerste
modellen waren in feite afgeleiden van de beveiligings
methodieken die ook al in een papieren omgeving wer
den gehanteerd. Door het toenemende gebruik van de
informatietechnologie moest de functionaliteit van de
daar gehanteerde benadering in Iijn worden gebracht
met het toenemende gebruik van IT-hulpmiddelen.
Hieronder bespreek ik kort de verschillende beveili
gingsmodellen die op dit moment worden gehanteerd
en ontwikkeld.
Allereerst betreft dit een model waarmee toegang en
autorisatie tot bepaalde gegevens wordt geregeld, na
melijk het Bell de Ia Padula-model. Vervolgens komt
een model waarbij de integriteitsbewaking van de gege
vens voorop staat, aan de orde. In de praktijk zijn deze
twee modellen al redelijk uitontwikkeld, en bestaan er
nu criteria op grond waarvan (systeem)programmatuur
kan worden geëvalueerd, namelijk het Orange Book en
ITSEC.t3
Daarnaast blijkt er op dit moment behoefte aan nog
minstens twee modellen, namelijk één waarmee de be
schikbaarheid van (apparatuur en programmatuur) kan
worden verzekerd (en geëvalueerd), en één waarmee
00k de accountancy uit de voeten kan, zodat (achteraf)
aangetoond kan worden wie verantwoordelijk was voor
welke bewerking van bepaalde gegevens.
3.1. Toegang en autorisatie: Bell de Ia Padula
De beveiligingsclassificatiemethodiek die werd gebruikt
in het Orange Book was afgeleid van het zogenaamde
Bell de Ia Padula model. De in het Orange Book opge
nomen criteria richten zich vooral op drie belangrijke
aspecten van de bestu ringsprogrammatuur:
1) Access (toegang)
2) Accountability (verantwoordelijkheid)
3) Assurance (waarborg).
Dit model geeft een toegangs- c.q. autorisatie relatie
aan tussen een subject enerzijds (bijvoorbeeld een ge
bruiker, een proces, etc.) en een object anderzijds (bij
Voorbeeld een gegeven, een bestand, een programma,
etc.). Zowel aan een subject als aan een object wordt
een (oplopend) beveiligingsniveau toegekend: geen,
Vertrouwelijk, geheim, zeer geheim. In een tabel weer
gegeven ziet dit er als volgt uit:

cOnlputerrecht

1994/4

Object

GEEN

VERTROU- GEHEIM
WELIJK

ZEER GEHEIM

GEEN

00000000

lillilt

222222

333333

VERTROUWELJJK

11111111

1111111

222222

333333

GEHEIM

22222222

2222222

222222

333333

ZEER GEHEIM

33333333

3333333

333333

Subject

Een persoon (subject) met een bepaald toegekend be
veiligingsniveau heeft toegang tot (of autorisatie tot)
een object met een gelijk of lager beveiligingsniveau.
Op grond van de criteria die in het Orange Book waren
afgeleid van het Bell de Ia Padula model, konden dan
zogenaamde beveiligingsclassificaties worden toege
kend aan besturingsprogrammatuur.
Eén van de belangrijkste kritiekpunten op het Orange
Book is, zeker vanuit Europees perspectief, het feit dat
de opgenomen classificaties er voor zorgden dat het
model steeds vaker werd gebruikt in het ontwerpstadi
um van systeemprogrammatuur. Met andere woorden,
de als evaluatiecriteria bedoelde classificaties werden
steeds vaker ontwerpcriteria.
3.2. Integriteitsbe waking: Clark- Wilson
Regelde het Bell de Ia Padula-model vooral de autorisa
tie en toegang tot gegevens, er was tevens behoefte
aan een meer op de integriteit van gegevens gericht
model. Dit werd ontwikkeld door Clark en Wilson. Dit
model (overigens samen met het Bell de Ia Padula-mo
del) vormt het uitgangspunt van de evaluatiecriteria zo
als die uiteindelijk in het zogenaamde ITSEC document
van de EG terecht kwamen.t4 Het Clark-Wilson model
maakt het mogelijk te controleren en voorzieningen te
treffen waarbij de volledigheid, juistheid en tijdigheid
van de gegevens die worden opgeslagen en verwerkt,
kan worden gehandhaafd. De cryptologie kan ook hier
weer uitkomst bieden, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de Message Authenicity Code (MAC), zie ver
der hieronder.
3.3. Beschikbaarheid
De in de vorige twee subparagrafen behandelde modellen dekken nog niet het volledige, op dit moment al on
derkende, scala aan beveiligingsfunctionaliteiten at.
Langzamerhand gaan we er in de informatieverwerking
vanuit dat processen en apparatuur een beschikbaar
heid kennen van 24 uur per dag, 7 dagen per week en
365 dagen per jaar. Dit stelt enorm hoge eisen aan de
appartuur en programmatuur. Denk in dit geval bijvoor
beeld aan het internationale bancaire verkeer. Dat bete
kent bijvoorbeeld dat in geval van een storing van de
primaire apparatuur of programmatuur een naadloze
overgang naar ‘reserve’apparatuu r en programmatuu r
moet kunnen worden gerealiseerd. Beschikbaarheids
eisen van bijvoorbeeld ‘extreem hoog’ tot ‘mag één uur
uitvallen’ en objectieve evaluatiecriteria aan de hand
waarvan deze eisen kunnen worden bepaald, kunnen
afnemers helpen bij het kiezen van de noodzakelijke
apparatuur en programmatuur.
3.4. Accountability
Juristen maar ook accountants willen vaak onomstote
lijk kunnen vaststellen wie voor welke handeling in een
organisatie de verantwoordelijkheid draagt c.q. gedra
gen heeft. Is er door een bevoegd persoon binnen een
rechtspersoon inderdaad de desbetreffende (rechts)
handeling verricht? In een uitsluitend papieren omge
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ving was (en is) dit al niet altijd even duidelijk vast te
stellen. In een geautomatiseerde omgeving kan dit
nachtmerrie-achtige vormen aannemen. Vandaar dat
er op dit moment hard wordt gewerkt aan benaderin
gen die de verantwoordelijkheids (accountability) -con
troles in een organisatie mogelijk maken. Hierbij kan
een vorm van cryptologie uitkomst bieden, namelijk die
van de zogenaamde digitale (00k wel elektronische)
handtekening (zie hieronder uitgebreider). Met behulp
van de methode kan onomstotelijk worden vastgesteld
van wie bepaalde gegevens afkomstig zijn.
4. Belangrijkste toepassingen voor vercijfering
Zoals hierboven al aangegeven vanuit de systematiek
van de diverse beveiligingsmodellen zijn vooral Confi
dentiality, Integrity en Availability (in de wandeling ook
wel eens CIA genoemd) belangrijke elementen in de in
formatiebeveiliging. 1k zal hieronder deze elementen
kort beschrijven en daarbij aangeven op welke manier
vercijferingstechnieken een rol bij het betreffende ‘ele
ment’ zou kunnen spelen. Vanuit een juridische ge
zichtspunt speelt de authenticatie een belangrijke rol,
ook daarbij kan gebruik gemaakt worden van vercijfe
ringstechnieken.
4. 1 Confidentiality (vertrouwelijkheid)
Het vertrouwelijk houden van informatie is om uiteenlo
pende redenen belangrijk. Het kan zijn dat het om per
soonsgegevens gaat die slechts om een bepaalde
reden zijn afgestaan. Daarnaast kan het een overeen
komst betreffen tussen partijen waarvan de inhoud ver
trouwelijk moet blijven. Soms is het belangrijk dat zelfs
het bestaan van een (communicatie)relatie vertrouwe
lijk blijft. In het kader van de vertrouwelijkheid spelen in
feite twee aspecten een belangrijke rol:
1) Het voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen ne
men van de opgeslagen c.q. uitgewisselde gegevens.
Een voorbeeld van dit aspect is het gebruik maken van
een betaalpas om geld op te nemen aan een gelduitgif
teautomaat. Het toegekende Persoonlijk Identificatie
Nummer (PIN) dient geheim (vertrouwelijk) te blijven
om misbruik van de betaalpas te voorkomen.
2) Het voorkomen dat onbevoegden überhaupt kennis
kunnen nemen van het feit dat er een (communica
tie)relatie tussen partijen bestaat, dan wel dat men
door gebruik te maken van zogenaamde verkeersanaly
ses een sterke intensivering dan wel vermindering van
de communicatie tussen partijen opmerkt. Overbeek en
Sipman geven hierbij het volgende voorbeeld:
‘Vaak biedt alleen het feit dat communicatie wordt ge
p eegd al informatie. In de tijd dat Reagan nog presi
dent was, was het feit dat hij het ziekenhuis belde al
voldoende om de aandelenkoersen te laten kelderen.
In een militaire omgeving betekent toename van het ra
dioverkeer vaak dat er “iets” staat te gebeuren.’15
4.2. Integrity (integriteit)
De zekerheid dat bepaalde gegevens of inhouden van
boodschappen niet gewijzigd zijn tijdens het opslaan
van de gegevens dan wel tijdens het transport van de
gegevens is in veel (commerciële) transacties essenti
eel. Met andere woorden, de partners in een communi
catierelatie willen de (technische) zekerheid dat er op
geen enkele wijze is ‘geknutseld’ aan een bericht of ge
gevens. De integriteit dient vast te staan. Wanneer dit
niet voldoende (met name ook technisch) gegaran
deerd kan worden zal er weinig vertrouwen zijn om van
dergelijke systemen gebruik te (gaan) maken. Om deze
integriteit van de elektronisch uitgewisselde gegevens
te garanderen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van
zogenaamde cryptografische controletotalen, meestal
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aangeduid als Message Authenication Code (MAC).
Een MAC-waarde voor een bericht wordt toegekend
door uit het bericht met behulp van een geheime sleu
tel een bepaalde waarde uit te rekenen. Het bericht en
de MAC-waarde worden naar de ontvanger gestuurd,
die er dan vervolgens zelf een MAC-waarde uit bere
kend. Indien deze waarden niet overeenkomen is of de
MAC-waarde of het bericht onderweg gewijzigd. Daar
mee is dan vastgesteld dat niet (langer) op de integri
teit van de uitgewisselde gegevens kan worden
vertrouwd, en zal eventueel langs andere weg een uit
wisseling van de gegevens dienen plaats te vinden.
In een typische datacommunicatieomgeving wordt een
bericht door het gebruikte protocol in stukjes gehakt, in
het jargon wordt dit een pakketgeschakelde dienst ge
noemd. Het is mogelijk ieder pakketje van een nummer
en/of tijdstempel te voorzien. Wanneer nu dit nummer
en/of tijdstempel wordt beveiligd dan kan een verande
ring in de volgorde en het eventuele ontbreken van pak
ketjes, worden vastgesteld. Waarbij het eventuele
gebruik van tijdstempels het onderkennen van vertra
gingen mogelijk maakt.
4.3. Availability (Beschikbaarheid)
Hierboven werd al aangegeven dat de beschikbaarheids
eisen die aan zowel apparatuur als programmatuur wor
den gesteld afhankelijk kunnen zijn van de omgeving
waarin deze worden toegepast. Niettemin is het veilig
om op te merken dat de beschikbaarheidseisen almaar
hoger worden zelfs wat betreft minder kritisohe toepas
singen. Van zowel apparatuur als programmatuur ver
waohten we gewoon dat die werkt. Hoewel vooralsnog
vercijferingstechnieken niet rechtstreeks een rol spelen
bij de besohikbaarheidseis, zal het een ieder duidelijk
zijn dat wanneer de informatiebeveiliging onvoldoende
is dit grote consequenties voor de beschikbaarheid van
apparatuur en programmatuur zal kunnen hebben.
Wanneer bijvoorbeeld herhaaldelijk iets mis blijkt te zijn
met toegekende MAC-waardes, dan kan dit gevolgen
hebben voor de betrouwbare beschikbaarheid van de
communicatie en dus voor de integriteit van de gege
vens. De betrouwbare beschikbaarheid kan met behulp
van oryptografische technieken worden versterkt.
4.4. Authenticatie (oorspronkelijkheidsaanduiding)
In het (contractuele) verkeer tussen partijen en met
overheden wordt het kunnen bewijzen van de identiteit
steeds belangrijker. Bij bepaalde bancaire transaoties
gold de identificatieplicht al een tijd. Door het van
kracht worden op 1 juni 1994 van een identificatieplioht
voor bepaalde situaties is deze identificatieplicht alleen
nog maar versterkt.
Het gebruik van een PIN is ook een vorm van identifica
tie, in de informatietechnologie wordt meestal van au
thenticatie gesproken. Bij toegangscontroles in een
netwerk- dan wel gegevensbankomgeving hanteren we
daarvoor wachtwoorden. De besohikking hebben over
een kaart samen met het hanteren van een wacht
woord of PIN strekt er toe om de autheniciteit van de
gebruiker te kunnen vaststellen. De wachtwoorden of
PINnen dienen ergens in een computersysteem te wor
den opgeslagen. Dit opslaan gebeurd door gebruik te
maken van cryptografische technieken. Wanneer de
gebruiker zorgvuldig met zijn eigen wachtwoorden om
springt is dit een betrouwbare manier om de authentici
teit van een gebruiker vast te stellen. Die vervolgens
toegang kan krijgen tot de gegevens waartoe hij geau
toriseerd is, de eigen bankrekening of de door hem ge
bruikte toepassingsprogrammatuur en de bijbehorende
gegevens.
In een communicatierelatie wil je onomstotelijk kunnen
vaststellen dat een bepaald bericht van een bepaalde
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persoon afkomstig is. Waarbij het bij voorkeur niet
noodzakelijk is om de zender van het bericht te vragen
(te bewijzen) dat het bericht of de gegevens van hem
afkomstig zijn. De controle van handtekeningen bij de
Kamers van Koophandel is daarvan een mooi voor
beeld. Voor dit doel worden cryptografische technieken
gebruikt meestal aangeduid met ‘digitale handteke
ning’. In de Amerikaanse juridische Iiteratuur en juris
prudentie worden een aantal belangrijke ‘eigenschappen’
aan een (digitale) handtekening gesteld:
1) Degene die de handtekening ‘zet’ is de enige die die
handtekening kan ‘maken’, met andere woorden nie
mand wordt in staat geacht deze ‘na te maken’.
2) Het moet onomstotelijk kunnen worden vastgesteld
dat een bepaalde handtekening bij een bepaalde persoon hoort.
3) Het bericht of de gegevens voorzien van de handte
kening moeten onomstotelijk vaststaan, paraferen van
slechts gedeeltelijk gewijzigde (papieren) overeenkom
sten vormen een aanduiding voor deze wijze van han
delen in de praktijk.
4) Een ‘gezette’ handtekening behoort slechts toe aan
één persoon.16
Met behulp van cryptografische technieken kan aan
deze (functionele maar zeker ook juridisch relevante) ei
sen worden voldaan.

wel (juridisch) gelijk aan de vroegere Iandkaarten?
Het feit dat de problematiek van (het overheidsingrijpen
in) de vercijfering nu zoveel opwinding veroorzaakt is
één van de tekenen dat de computer- en telecommuni
catietechniek en -industrie de al lang aangekondigde
convergentie eindelijk lijken waar te maken. Tegelijker
tijd moet enerzijds worden geconstateerd dat staatsbe
langen en economische belangen steeds sterker
convergeren, terwijl anderzijds deze belangen steeds
meer deze relatie onder druk zetten en met de reeële
mogelijkheid dat deze verder uit elkaar groeien. Een be
Iangrijke en fundamenteel probleem binnen het terrein
van de informatiebeveiliging is het gegeven dat het
gebruik en toepassen van de informatie- en telecommu
nicatietechnologie zich niets aantrekken van Iandsgren
zen (en dus de nationale juridische soevereiniteit)
terwijl het juridisch instrumentarium vooralsnog vrijwel
uitsluitend ‘gebouwd’ is op deze nationale soevereini
teit. Dit spanningsveld Ieidt, en zal in de toekomst in
nog grotere mate leiden, tot groeiende juridische proble
men als gevolg van de ontwikkelingen en toepassingen
van informatie- en telecommunicatietechnologie. Hierbij
Iigt er een taak voor zowel technici als (technisch) inge
voerde juristen om aan te geven waar recht en tech
niek elkaar wederzijds positief kunnen beInvloeden en
aldus veel van het over en weer bestaande onbeg rip
kunnen wegnemen.
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Crypto: een zege of een
bedreiging?
*
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Patijn

In verschillende Europese landen en in de USA be
staan zorgen over de toenemende mogehjkheden om
behuip van encryptie gegevens te beschermen omdat
de uitoefening door een aantal staatsorganen van hun
wette!ijk opgedragen taak daardoor wordt bemoeilijkt.
De vraag njst of deze ontwikkeling als onvermi]delijk
moet worden geaccepteerd, dan we! noodzaakt tot een
rege~gevend kader waarbinnen nadere afwegingen kun
nen worden gemaakt.
Het aftappen van telefoongesprekken was sinds 1971
één van de middelen van de politie om strafbare feiten
op te sporen. Vinden deze gesprekken plaats met
draadloze telefoon dan kon eenvoudig de ether worden
gescand. Voor het afluisteren van de kabelverbindin
gen van de P77 was een machtiging nodig van de rech
ter-commissaris. De afgifte daarvan was onderworpen
aan een aantal waarborgen. Hetzelfde geldt voor het af
tappen in het belang van de staatsveiigheid door de
Binnenveiligheidsdienst voor zover daartoe opdracht is
gegeven door enige ministers gezamenlijk.1 Inmiddels
is het aftappen door de Wet computercriminaliteit in
1993 verruimd tot alle vormen van telecommunicatie.
In de Iaatste jaren heeft de informatietechnologische
*
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