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1. Introductie 
 

1.1. Achtergrond 
 

Dit document zet de algemene good practice-richtlijnen uiteen voor softwareontwikkeling die wordt uitgevoerd door derde partijen 
die applicaties of systemen leveren aan BT.  

 

Kwetsbaarheden in de toepassingslaag zijn een bijzonder effectieve manier voor mensen om onbevoegde toegang te krijgen tot 
data of systemen. Het is daarom in toenemende mate van belang dat de manier waarop software wordt ontwikkeld 
beveiligingsoverwegingen in de kern bevat.  

1.2. Doelstellingen 
 

Dit document tracht een aantal richtlijnen te geven over de manier waarop software moet worden ontwikkeld om de resulterende 
code betrouwbaar en veilig te laten zijn. Er zijn vele aspecten aan een softwareontwikkelingsproject en het is een snel veranderend 
gebied, dus voor zover mogelijk zijn een aantal high-level-principes beschreven voor de verschillende fasen van een 
softwareproject. Het document is verdeeld in drie hoofdsecties: 

Systeemontwerp 

Deze sectie geeft richtlijnen voor de start van een softwareproject en schetst de verschillende gebieden die in overweging 
moeten worden genomen voordat er code wordt geschreven. Door deze stappen te volgen zal het later in het traject van het 
project makkelijker zijn om te verzekeren dat veilige code wordt opgeleverd. 

Systeemlevering 

Deze sectie beschrijft de ontwikkeling van de code zelf. Het behandelt een aantal algemene principes (bijvoorbeeld 
broncodemanagement) evenals de manier waarop een aantal algemene vergissingen/problemen waar we tegenaan lopen 
kunnen worden voorkomen. 

Systeemborging:  

Deze sectie behandelt de implementatie en het operationele beheer van de code die u heeft geproduceerd. Dit hoeft niet 
altijd relevant te zijn, afhankelijk van het specifieke contract, maar u moet zorgen dat uw applicatie of systeem kan werken 
met deze richtlijnen.  

 

We hebben aanvullend een aantal bijlagen toegevoegd die de BT-specificaties voor Toegangscontrole en Cryptografie uiteenzetten. 
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat uw applicatie voldoet aan deze controles. 
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1.3. Aanvullende Materialen  en Advies 
Volgens de links in het document. 
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2. Systeemontwerp 
 

Ref Controle Reden 

1 Data moet worden geclassificeerd volgens de 
Dataclassificatie-standaard die is bepaald binnen 
uw organisatie.  
Dit omvat ontwerp- en ontwikkelingsinformatie (b.v. 
ontwerpen, problemen, vereisten) evenals 
applicatiedata.  
  
De data moeten worden onderhouden in 
overeenstemming met het Informatieopslagbeleid 

Door te begrijpen welk soort data uw systeem zal 
bevatten, kunt u de adequate beschermingen 
implementeren.  
Het is belangrijk dat ontwerp- en 
ontwikkelingsinformatie wordt beveiligd (vooral 
gevoelige kwesties) omdat onbevoegde toegang 
iemand in staat kan stellen de applicatie.aan te 
vallen. 

2 Alle wettelijke en reglementaire vereisten moeten in 
kaart worden gebracht.   

Bij het schrijven van applicaties die bepaalde 
soorten data behandelen (b.v. creditcard-
informatie) zijn er specifieke 
wettelijke/reglementaire vereisten die van invloed 
zijn op de manier waarop u omgaat met die data. 

3 Het ontwerpproces moet een overweging bevatten 
of er beveiligingsvereisten zijn voor mensen die 
werken aan het project  (b.v. enkel Verenigd 
Koninkrijk of dat een veiligheidsmachtiging vereist 
kan worden). 

Projecten die gevoelige of bepaalde 
overheidsinformatie bevatten kunnen vereisten 
hebben over welk personeel mag worden ingezet 
om hieraan te werken. 

4 Gebruik risicoanalysetechnieken om 
gespecificeerde veiligheidsrisico’s te identificeren 
en te kwantificeren. Documenteer de risico’s en 
voorgestelde beperkende maatregelen. 
  

Elke applicatie heeft een andere reeks van 
bijbehorende risico’s (b.v. in welke omgeving 
wordt deze gedraaid, data van welk niveau wordt 
behandeld). Het is belangrijk om ervoor te zorgen 
dat u deze risico's heeft overwogen en bepaald 
hoe u zich ertegen kan beschermen. 
 
De risicoanalyse kan afhankelijk zijn van de 
omgeving en er zijn verschillende hulpmiddelen 
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beschikbaar om hierbij te helpen. OWASP heeft 
een richtlijn geproduceerd om risico’s te 
identificeren en te beoordelen, inclusief een 
nuttige sectie over hoe deze bij te houden. Als 
alternatief heeft Microsoft een hulpmiddel dat 
helpt dreigingen aan uw applicatie te identificeren 
en een andere om uw zgn. 'attack surface' te 
begrijpen voor- en nadat nieuwe applicaties 
worden ingezet. 
Neem contact op met de eigenaar van een 
bepaalde standaard als u vragen heeft of advies 
nodig heeft over de methodiek. 
 
NB: De te gebruiken techniek kan project-
specifiek zijn, bijvoorbeeld IS1 voor HMG-erkend 
werk 

5 Definieer en documenteer een beoordelingsschema 
van de risico’s. 

Dit zal ervoor zorgen dat risico’s actueel worden 
gehouden bij veranderingen in de applicatie of 
haar omgeving.  Nieuwe risico’s kunnen worden 
toegevoegd en corrigerende maatregelen worden 
genomen. 

6 Documenteer de veiligheidsstructuur om elk risico 
dat hierboven werd geïdentificeerd aan te pakken. 
Verstrek beveiligingsrichtlijnen voor 
   ontwerpen / implementatie voor laag 

niveau 
   betrouwbare bibliotheken 
   aanvaardbare versleuteling 
   aanvaardbare hash-algoritmen 
   minimale sleutellengtes 
   sleutelbeheerprocedures 
   opslagscheiding / encryptie 
   toegang/ verzending van referenties 

Dit zal ervoor zorgen dat u op een 
samenhangende manier adequate 
risicobeperkende maatregelen toepast voor de 
risico’s die u heeft geïdentificeerd. 
 
Het zal eveneens helpen de acceptatietesten te 
ontwerpen. 
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   onaanvaardbare protocollen 
 

7 Definieer en documenteer een ontwikkelingscyclus. 
  

Het hebben van een gedefinieerde 
ontwikkelingscyclus betekent dat er een 
consistente herhaalde aanpak is om van 
vereisten/problemen door te stromen naar een 
oplossing in de productie. Zonder dit kan het 
moeilijk en tijdrovend zijn om beveiligingskwesties 
te verhelpen. 
 
Microsoft heeft een model dat kan worden 
gebruikt als uitgangspunt. 

8 Documenteer en implementeer de volgende 
ontwerpprocedures: 
   Toegangscontrole (wie kan toegang 

krijgen tot welke delen van de applicatie en 
hoe wordt deze toegang aangevraagd, 
onderhouden en ingetrokken) – als dit niet is 
geregeld is het waarschijnlijk dat mensen 
onjuiste rechten krijgen (b.v. gebruikers die 
beheerstaken kunnen uitvoeren of toegang 
behouden na verandering van 
functie/werkgever). 

   Kloksynchronisatie – als klokken niet 
nauwkeurig zijn, dan wordt het bijzonder 
lastig om logbestanden te gebruiken om 
problemen te signaleren, zeker als u deze 
moet afstemmen met andere systemen. 

   Gegevensoverdracht – Data die wordt 
gedeeld moet beschermd worden in 
overeenstemming met de classificatie ervan.  

   Hoe hulpmiddelen en technieken 
kunnen worden gebruikt om het systeem aan 

Applicatiebeveiliging is sterk afhankelijk van het 
operationeel beheer. Door de voorgestelde 
processen te definiëren en te implementeren kunt 
u ervoor zorgen dat het werk dat is verricht tijdens 
de ontwerp- en implementatiefase niet teniet 
wordt gedaan tijdens het runnen van de 
applicatie.  
 
Velen hiervan hebben te maken met “gezond 
verstand” en zullen intuïtief worden gevolgd. Het 
is echter belangrijk om processen expliciet te 
maken om er zeker van te zijn dat deze worden 
gevolgd gedurende de hele levensduur van de 
applicatie (en ook als bijvoorbeeld het 
ondersteuningsteam wijzigt).  
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te vallen – Hierdoor kunt u vooruitlopen op 
pogingen en maatregelen implementeren 
vanaf dag 1. 

   Calamiteitenherstel / noodoplossing – 
Dit moet duidelijk worden gedefinieerd en 
getest zodat het systeem kan reageren op 
onverwachte gebeurtenissen. 

Documenteer en implementeer de volgende 
ontwikkelingsprocedures: 
   Continue Integratie voor 

testhulpmiddelen – Een geautomatiseerde 
ontwikkelomgeving maakt het mogelijk om 
elke build automatisch te testen op algemene 
problemen voordat de applicatie wordt 
uitgebracht. 

   Statische en dynamische 
beveiligingsanalysehulpmiddelen gebruiken 
als onderdeel van het ontwikkelingsproces – 
Dit zal helpen om vroeg in het 
ontwikkelingsproces kwetsbaarheden te 
vinden. 

   Veiligheidsproblemen labelen in uw 
broncode repository en issue tracker – Door 
het labelen van beveiligingsbugs wordt het 
mogelijk om de effectiviteit van te beoordelen 
risicobeperkende maatregelen/oplossingen te 
toetsen. Ze kunnen ook worden gekoppeld 
aan de risicoanalyse voor het project en 
algemene problemen kunnen worden 
gedeeld met andere ontwikkelaars ter 
bevordering van het algemene bewustzijn. 

   Peer review-processen gebruiken – 
Collegiale toetsing van code kan problemen 
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aan het licht brengen die niet automatisch 
kunnen worden gesignaleerd en 
kwetsbaarheden voorkomen die worden 
veroorzaakt door coderingsfouten – zoals 
fouten in de logica. 

   Inzetten van een nette 
programmeeromgeving – Het gebruik van 
een nette programmeeromgeving vermindert 
het risico op vervuiling van de output door 
malware, ongewenste/oude bibliotheken of 
componenten die gebreken kunnen 
produceren of de veiligheid compromitteren. 

   Delen van ervaring en best practices – 
Dit kan de community helpen om algemene 
problemen te vermijden die tot 
kwetsbaarheden kunnen leiden. 

 
Documenteer en implementeer de volgende 
operationele managementprocedures: 
   Tijdige toepassing van 

beveiligingspatches inclusief die voor 
componenten van derden – dit zal 
beveiligingsproblemen verhelpen die zouden 
kunnen leiden tot compromittering van uw 
applicatie en data.  

   Onderhoud van hardware en software 
– Het is belangrijk om te plannen hoe u 
ondersteunende hardware en software 
onderhoudt zodat u problemen kunt oplossen 
en beveiligingsupdates ontvangen. 

   Opstarten/afsluiten applicatie – 
Onderbroken afsluiting van de applicatie kan 
leiden tot onverwacht gedrag, of het kan 
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ertoe leiden dat artefacten niet worden 
opgeruimd. 

   Applicatie en taakbeheer – De manier 
waarop de applicatie taken beheert moet 
worden gedefinieerd, vooral onder 
ongebruikelijk zware belasting. 

   Monitoring en alarmen – De manier 
waarop er toezicht wordt gehouden op en 
omgegaan wordt met registraties en andere 
output moet worden gedefinieerd en 
geïmplementeerd. 

   Archiveren en opruimen van data – Het 
kan zijn dat data op een dergelijke manier 
moet worden beheerd dat het kan worden 
verwijderd of gearchiveerd als het niet langer 
nodig is. Dit kan een vereiste zijn onder de 
wetgeving van gegevensbescherming. 

   Migratie – Dit is om de voortgang van 
de service veilig te stellen na een update, 
bijvoorbeeld om beveiligingsproblemen te 
verhelpen. 

   Wijzigingsbeheer – Het is belangrijk dat 
wijzigingen aan de applicatie worden beheerd 
om inzichtelijk te maken of de wijzigingen 
legitiem zijn en om als er problemen ontstaan 
te achterhalen wat de oorzaak is. 

9 De veiligheidsstructuur moet voor elke cyclus of 
iteratie worden beoordeeld en bijgewerkt.  
 
Geplande veranderingen aan de applicatie moeten 
worden beoordeeld om er zeker van te zijn dat deze 
de beveiligingsvereisten niet compromitteren. 

Dit is om er zeker van te zijn dat het blijft 
aansluiten op veranderingen in de vereisten of de 
implementatie van het project. 

10 Gebruik van beveiligingsinstrumenten die voldoen Veelgebruikte instrumenten zijn grondig getest, 
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aan de industriestandaard en die actief worden 
onderhouden verdient de voorkeur boven het zelf 
ontwerpen van instrumenten. 

bevatten waarschijnlijk minder grote gebreken en 
zullen snel worden gepatcht als er problemen 
worden gevonden. Het bespaart u ook tijd!  
 
Bijvoorbeeld: OpenSSL, OpenSSH, Solaris KCF, 
Windows Cryptography API, Active Directory, 
OpenLDAP.  

11 Gebruik alleen componenten en services die vereist 
zijn om de functionaliteit van het product te leveren.  
 
Gebruik interfaces enkel op de plekken waar ze 
nodig zijn. 

Door het minimaliseren van onnodige 
functionaliteiten vermindert u de blootstelling van 
uw applicatie en kunt u de impact van fouten die 
worden gevonden reduceren. 

12 Gebruik alleen bibliotheken of componenten van 
derden die actief worden onderhouden en 
ondersteund – dit betekent voor commercieel 
ondersteunde software dat u een ondersteunende 
overeenkomst moet aangaan met de leverancier 
voor de levensduur van de applicatie. 

Dit betekent dat als beveiligingsproblemen 
worden gevonden, u in staat zult zijn om de 
componenten die uw applicatie gebruikt te 
actualiseren.  
Voor open-source software kan dit soms moeilijk 
te beoordelen zijn omdat het onderhoud wordt 
gebaseerd op engagement van de community. In 
geval van twijfel moet u het component alleen 
gebruiken als u in staat bent het onderhoud uit te 
voeren. 

13 Beveiligingversterkende functionaliteiten moeten 
worden gedefinieerd in een minimale reeks van 
gedefinieerde en gedocumenteerde locaties in de 
code.  
 
Documenteer de locatie van 
beveiligingsversterkende functionaliteiten. 

De invloed van veranderingen kan makkelijker 
worden beoordeeld en het is eenvoudiger om 
zwakke plekken in de beveiliging te herstellen. 
 
Door beveiligingsfunctionaliteiten beperkt te 
plaatsen wordt het makkelijker om deze te 
begrijpen en te testen dan wanneer deze zijn 
verspreid over een groot aantal locaties in een 
grote codebase. 

14 Vergewis u van het gebruik en onderhoud van 
actuele, geteste versies van componenten van 

Oudere versies van software kunnen vaak 
bepaalde fouten of beveiligingszwakheden 
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derden. bevatten die kunnen leiden tot fouten of 
onbevoegde toegang tot de applicatie.  

15 Toegang tot het systeem moet aan de controles 
voldoen die worden genoemd in de onderstaande 
sectie Toegangscontrole en Management. 

Dit zal ervoor zorgen dat alleen bevoegde 
personen toegang hebben tot de data van de 
applicatie. 

16 Standaard-uitrol van het systeem moet resulteren in 
minimum privileges. 

Dit vermindert het risico dat een standaard-uitrol 
zal resulteren in onnodig hoge bevoorrechte 
toegang. Zo nodig moet dit expliciet worden 
geactiveerd om te voorkomen dat het wordt 
vergeten tijdens de uitrol. 

17 Software moet uitsluitend uitgevoerd worden met de 
privileges die het nodig heeft om de aangegeven 
taak uit te voeren.  
 
Waar een verhoogd privilege is vereist, moet dit 
worden verkregen op een welbekende manier zoals 
gedocumenteerd in de veiligheidsstructuur en dan 
zo snel mogelijk worden afgesloten. 

Door het runnen van de software met minimale 
privileges kan de invloed van fouten of 
zwakheden worden verminderd aangezien de 
gebruikmaking hiervan alleen minimale toegang 
oplevert. 

18 Taken die aanhoudende verhoogde privileges 
vereisen moeten worden afgezonderd van de 
software van de hoofdapplicatie en worden 
onderworpen aan maximale controle tijdens 
collegiale toetsing.  
 
Besteed in het bijzonder aandacht aan taken die 
onbetrouwbare software aanroepen of er gegevens 
van ontvangen. 

Dit doen betekent dat enige beveiligingsfouten of -
zwakheden in de hoofdapplicatie niet zullen 
resulteren in toegang met een hoog privilege. 
Door het verminderen van de hoeveelheid code 
die loopt op verhoogde privileges, wordt het risico 
verminderd dat een beveiligingszwakheid of -fout 
resulteert in hoog privilege toegang. 

19 Maak een plan voor het testen van uw applicatie, 
inclusief testen die zich richten op het testen van 
beveiligingscontroles of risicobeperkende 
maatregelen die u heeft geïmplementeerd. 

 

20 Definieer beveiligingsgrenzen waardoor u het 
onderstaande kunt beheersen: 

Dit zorgt ervoor dat controles zijn aangebracht op 
de correcte locatie om data in de applicatie te 
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   toegangsrechten tot data 
   authenticiteit en integriteit van 

berichten 
   validatie van inputs en outputs 

beschermen. 
Het nalaten van implementatie van controles op 
de juiste plaats kan leiden tot onbevoegde 
toegang of wijziging van de data. 

21 Systemen moeten ervoor zorgen dat de integriteit 
van de data wordt onderhouden en behouden. 

Slechte controle over de integriteit van data kan 
resulteren in fraude, niet-naleving van 
reglementaire voorschriften zoals Sarbanes-
Oxley, of industriestandaarden zoals PCI DSS. 

 

3. Systeemlevering 
 

Ref Beleid Reden 

22 Sla uw broncode op in een omgeving die 
toegang beperkt zodat alleen bevoegde 
personen veranderingen kunnen 
aanbrengen. 

Dit zal het risico verminderen dat ongeautoriseerde of 
schadelijke veranderingen worden aangebracht in de 
code die de veiligheid van de applicatie kunnen 
compromitteren.  
 
Het gebruiken van een revisiebeheersysteem zoals Git of 
SVN met toegang die is beperkt tot een groep bij naam 
genoemde personen is de makkelijkste manier om te 
voldoen aan deze controle. 

23 Zorg ervoor dat alle codeveranderingen 
worden gelinkt aan een bij naam 
genoemd persoon. Elke verandering moet 
controleerbaar zijn om te identificeren wie 
wat, wanneer en hoe heeft gedaan. 

Dit betekent dat alle codeveranderingen (b.v. die 
ongewenste functionaliteiten implementeren) kunnen 
worden herleid tot een persoon. 
 
Het gebruiken van een revisiebeheersysteem zoals Git of 
SVN met toegang die is beperkt tot een groep bij naam 
genoemde personen is de makkelijkste manier om te 
voldoen aan deze controle. 

24 Volg de beste praktijk richtlijnen die 
relevant zijn voor uw ontwikkelomgeving 

of soort applicatie. Zorg ervoor dat u zich 

Deze worden vaak gepubliceerd door de leveranciers 
van instrumenten of andere groepen van derden. Het 
begrijpen en opvolgen hiervan zal u helpen de meest 
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bewust bent van algemene problemen op 
het platform of de taal die u gebruikt. 

algemene problemen te vermijden.  
 
Een selectie van algemeen gebruikte richtlijnen wordt 
hieronder weergegeven: 
  Webapplicaties: de OWASP-top 10 beschrijft 
bekende kwetsbaarheden van webapplicaties.  
  Android-applicaties: CERT Android-veilige 
coderingsstandaard:  
  Windows/ Windows-telefoon: 
  iOS / Mac OS X: De veilige coderingsrichtlijn van 
Apple:  
  Linux: 
Neem contact op met de eigenaar van de standaard voor 
meer informatie of advies. 

25 Gebruik een gedocumenteerde 
consistente coderingsstijl. 

Als coderingsstijlen inconsistent zijn over de hele 
codebase van de applicatie, dan kan het moeilijk worden 
om de logica van een applicatie te begrijpen en 
problemen te signaleren die kunnen leiden tot ongewenst 
gedrag. 
De meeste leveranciers produceren een stijlgids voor 
hun taal/omgeving, bij afwezigheid van enige andere 
vereiste wordt aanbevolen om deze te gebruiken. 
 
Een aantal aanbevolen stijlgidsen:  
  Java – SEI CERT Oracle coderingstandaard voor 
Java  
  C/C++ - CERT-veilige coderingsrichtlijnen of de 
MISRA-C-richtlijnen 
  C#: 
  Python – PEP8   
  php – CodeIgniter stijlgids 

26 Gebruik ondersteunde, betrouwbare 
instrumentreeksen. 

Ondersteunde instrumenten zijn die instrumenten die vrij 
verkrijgbaar zijn en actief worden onderhouden (ofwel 
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door een enkele leverancier, b.v. Microsoft Visual Studio, 
of door een community, b.v. GNU Compilers Collection). 
Betrouwbare instrumenten zijn die instrumenten die 
worden geleverd (en ondertekend) door een betrouwbare 
partij (b.v. Microsoft, Ubuntu) of die ruim beschikbaar en 
verifieerbaar zijn via welbekende hashes (b.v. GCC-
brondownloads). 
 
Door gebruik te maken van ondersteunde instrumenten 
zult u updates krijgen om fouten en andere 
veiligheidsproblemen te verhelpen. Door het verifiëren 
van de betrouwbaarheid van de instrumenten die u 
gebruikt zult u er zeker van zijn dat uw instrumenten 
geen ongewenste functionaliteiten zullen aanbrengen. 
 

27 Onderhoud instrumentreeksen. Zorg ervoor dat alle beveiligingsupdates om 
instrumenten te bouwen zijn toegepast alvorens deze te 
gebruiken.  Dit is om problemen te verhelpen met de 
instrumentreeks die ongewenst gedrag in de output-
binaries kunnen introduceren. 

28 Gebruik taal- en instrumentreeksfuncties 
die eenvoudige problemen helpen 
identificeren of beperken. 

Door het activeren van compiler of runtime-
waarschuwingen kunt u problemen preventief signaleren 
die kunnen leiden tot beveiligingszwakheden of fouten 
(b.v. –fstack-beschermer in GCC zal waarschuwen voor 
eventuele bufferoverloopcondities; of /GS of /SafeSEH in 
VisualC++ om het moeilijker te maken om stack-
gebaseerde bufferoverloop te benutten). 

29 Gebruik besturingssysteemfuncties die 
risicobeperkend zijn tegen algemene 
aanvalsvectoren. 

Dit is specifiek voor het besturingssysteem maar u moet 
beveiligingsfuncties activeren die beschikbaar zijn om 
bescherming toe te voegen aan uw applicatie, 
bijvoorbeeld ASLR of DEP. 
Ondersteuning voor besturingssystemen met Microsoft is 
beschikbaar 
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Linux, ASLR en DEP zijn normaliter standaard 
geactiveerd (voor kernels na 2.6.12). SELinux is een 
manier om het beleid voor toegangscontrole af te 
dwingen en kan worden gebruikt om de invloed van 
misbruik te reduceren. Redhat heeft een goede gids over 
ontwikkelingsbeleid. 

30 Zuiver alle inputs in overeenstemming 
met de veiligheidsstructuur alvorens deze 
te verwerken. 
Zet inputs om in een canonieke vorm 
alvorens deze te zuiveren. 

Als gebruikersinput wordt gebruikt als basis voor 
commando’s of databasebewerkingen, dan kan de input 
worden gebruikt om ongewenste bewerkingen te 
veroorzaken, b.v. SQL-injectie. Inputs kunnen vaak 
ongebruikelijke vormen aannemen, bijvoorbeeld 
geserialiseerde Java-objecten dus het is belangrijk dat u 
denkt aan alle gevallen waarin een 
gebruiker/tussenpersoon de inhoud zou kunnen wijzigen 
of injecteren. 
Inputs die niet zijn geconverteerd kunnen het 
zuiveringsproces omzeilen door gebruik te maken van 
tekenreeksen die niet zijn ontworpen voor de zuivering. 

31 Zuiver alle outputs naar andere systemen 
in overeenstemming met de 
veiligheidsstructuur. 

Waar gebruikersinput wordt gebruikt als output (hetzij 
naar een andere applicatie of terug naar de gebruiker) 
kan de input worden gemanipuleerd om ongewenst 
gedrag te veroorzaken in welk systeem dan ook dat 
output ontvangt (b.v. cross-site scripting) 

32 Implementeer cryptografie volgens de 
besturingselementen die in de 
onderstaande sectie cryptografie worden 
aangegeven. 

Cryptografie kan complex zijn en moeilijk om goed te 
krijgen. Door het volgen van de juiste controles kunt u er 
zeker van zijn dat het niveau van cryptografie dat u 
gebruikt geschikt is voor de informatie die u beschermd. 

33 Implementeer mechanismen om onveilige 
geheugenbewerkingen te vermijden. Zie 
OWASP. 

Sommige geheugenbewerkingen kunnen veroorzaken 
dat een gebruiker zonder rechten in staat is om de 
inhoud van geheugens te manipuleren. In sommige 
contexten kan dit leiden tot het manipuleren van de 
programma-afloop (b.v. omzeilen van controles) of het 



Openbaar Document 

17 
 

uitvoeren van willekeurige codes. 

34 Gebruik anti-manipulatie instrumenten 
waar dit wordt aangegeven door de 
risicobeoordeling. 

Toestaan dat firmware of applicatiecodes worden 
gewijzigd kan beveiligingsfuncties omzeilen. 
Dit kan van toepassing zijn op mobiele apparaten waar u 
wellicht wilt zorgen dat uw applicatie niet langer blijft 
lopen op “verankerde” of “jailbroken” apparaten. U zult dit 
wellicht willen doen om het moeilijker te maken voor 
gebruikers om runtime analyse/debugging uit te voeren 
om de engineering functionaliteit van de applicatie om te 
keren. 

35 Gebruik anti-omkeringtechnieken waar dit 
wordt aangegeven door de 
risicobeoordeling. 

Engineering omkeren kan beveiligingsfuncties onthullen. 
U moet zich echter bedenken dat de meeste anti-
omkeringtechnieken alleen de tijd verlengen die nodig is 
om de engineering om te keren, in plaats van dit 
helemaal te voorkomen en dit zou dus niet de enige 
vorm van beveiligingsverdediging moeten zijn. 

36 Vermijd tijdelijke bestanden. Gebruik 
geen tmpnam() of vergelijkbaar om 
bestandsnamen te genereren. 

Het gebruiken van tijdelijke bestanden kan resulteren in 
het feit dat data breed wordt verspreid over een schijf die 
uitgelezen kan worden als onbevoegde toegang wordt 
verkregen tot het systeem. 
tmpnam() moet worden vermeden omdat het mogelijk is 
dat in de tijd tussen het genereren van de naam en het 
openen van het bestand een ander proces een bestand 
met dezelfde naam heeft gecreëerd met gebruikmaking 
van tmpnam(). Dit zou ertoe kunnen leiden dat het 
andere proces in staat is om de integriteit van de 
opgeslagen data aan te tasten of data kan lezen waartoe 
het geen toegang zou mogen hebben. 

37 Gebruik geen voorgedefinieerde (hard-
gecodeerde) wachtwoorden. 

Wachtwoorden die zijn voorgedefinieerd in de applicatie 
zijn gewoonlijk bekend en worden gedeeld onder 
gebruikers. Dit kan onbevoegde gebruikers toegang 
geven of het moeilijk maken om te bewijzen wie toegang 
heeft gehad aangezien de wachtwoorden niet zijn 
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toegekend aan een enkele gebruiker. 
 
 Tevens is het niet mogelijk om een hard-gecodeerd 
wachtwoord bij te werken en te beheren in 
overeenstemming met de BT-specificaties voor 
accountbeheer.  

38 Implementeer mechanismen om 
onbevoegde toegang tot data in het 
geheugen te voorkomen. 

Afhankelijk van uw platform en risicobeoordeling moet u 
wellicht maatregelen nemen om iemand met toegang tot 
de machine waarop uw applicatie loopt ervan te 
weerhouden gevoelige data uit het geheugen op te 
halen. Dit kan worden gedaan door: 
• het overschrijven van delen van het geheugen die niet 
langer nodig zijn 
• geheugen-pinning 
• gebruik te maken van raamwerkconstructies die zijn 
ontworpen om informatie te beschermen, b.v. de 
SecureString klasse in .Net 

39 Foutrapportages moeten genoeg 
informatie bevatten om de oorzaak van 
problemen te identificeren.  
 
Fouten worden getoond aan gebruikers 
maar mogen echter geen informatie over 
het inwendige van de applicatie 
meegeven. 
 
Bijvoorbeeld, gebruik geen algemene 
soorten uitzonderingen om specifieke 
foutcondities te leveren. 

Onvolledige foutrapportages kunnen onderzoeken naar 
problemen frustreren en onbevoegde activiteiten 
verbergen. Een benutting zal vaak fouten in een vroeg 
stadium genereren terwijl toegang wordt verkregen en 
indien op de juiste wijze geregistreerd, kunnen deze 
helpen bij het onderzoek naar het probleem. 
Het is moeilijk te begrijpen wat de fout heeft veroorzaakt 
als alleen een algemene uitzondering wordt 
geregistreerd. Als een fout werd veroorzaakt door een 
aanval is het lastiger om na te gaan welke handelingen 
werden verricht. 

40 Alle software moet worden getest voor de 
migratie naar de live omgeving. 
 
Voer het testplan uit dat u heeft 

Ongeteste software kan: 
  Onaanvaardbare veiligheidsrisico’s introduceren  
  Niet functioneren in overeenstemming met de 
vereisten, met name beveiligingsvereisten die zijn 
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aangemaakt als onderdeel van het 
applicatieontwerp.  
 

opgenomen in de Beveiligingsregistratie   
  Een ongunstige invloed hebben op 
bestaande bewerkingen 

41 Alle beveiligingsmaatregelen moeten 
specifiek worden getest om er zeker van 
te zijn dat deze niet kunnen worden 
omzeild. 
 
 

Ongeïdentificeerde kwetsbaarheden in 
beveiligingsmaatregelen kunnen worden uitgebuit in de 
live omgeving.   
  
 

42 Testdata moet worden verwijderd na een 
periode die wordt bepaald door de data-
eigenaar. 

Openbaarmaking van testdata kan inzicht geven in het 
donorsysteem.  

 

4. Systeemborging 
 

Ref Controle Reden 

43 Geïdentificeerde 
beveiligingskwetsbaarheden binnen de code 
of binnen enige componenten die de code 
gebruikt zullen worden ingedeeld met 
gebruikmaking van de BT-criteria voor 
kwetsbaarheidsbeoordeling.  
 
Kwetsbaarheden moeten dan worden 
verholpen in overeenstemming met het 
tijdsbestek behorend bij elke categorie.  
 
Dit kan worden aangepast op basis van het 
risiconiveau van het platform waarbinnen de 
applicatie loopt.  
 

Kwetsbaarheden die niet zijn verholpen kunnen worden 
gebruikt als onderdeel van een aanval op de applicatie of 
het systeem.  
 

44 Spoor veranderingen op en label deze om Door het opsporen van beveiligingsproblemen bent u in 
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beveiligingsproblemen op te lossen die zich 
expliciet voordoen in wijzigingsbeheer. 

staat om uw applicatie/omgeving snel te controleren en te 
bewijzen dat deze zijn verholpen. 

45 Installeer applicatie releases die zijn 
gebouwd vanuit de bron met gebruikmaking 
van continue integratie. 

Inzet vanuit een nieuwgebouwde omgeving betekent dat 
de applicatie haar operationele leven begint vanuit een 
bekende reeks codes en problemen kunnen worden 
herleid tot de broncode die deze hebben geïntroduceerd. 

46 Zorg ervoor dat de meest recente versie van 
de applicatie en enige componenten van 
derden waarvan deze afhankelijk is worden 
gebruikt. 
  
  

Door het updaten van componenten van derden, wordt 
het risico verminderd dat een beveiligingsprobleem in een 
component wordt geïmplementeerd.  
 

47 Breng patches aan in de omgeving die de 
applicatie host in overeenstemming met het 
patchingbeleid. 

Het is belangrijk om beveiligingspatches aan te brengen 
omdat oudere softwareversies vaak het doelwit worden 
van uitbuiting. 
Een beveiligingsprobleem in de hosting-omgeving kan 
applicatie-data in gevaar brengen. 

48 De volgende procesgebieden moeten 
worden gedefinieerd en gedocumenteerd: 
   Toepassing van 

beveiligingspatches 
   Toegangscontrole 
   Opstarten/afsluiten 
   Kloksynchronisatie, applicatie 

en taakbeheer 
   Datatransfers 
   Bewaking en alarmen 
   Probleem- en escalatiebeheer 
   Back-up en ophalen 
   Archivering 
   Migratie 
   Wijzigingsbeheer 
   Calamiteitenherstel / 

Een gebrek aan gedocumenteerde operationele 
procedures betekent vaak dat belangrijke processen 
worden verwaarloosd, of de kennis over de manier 
waarop deze moeten worden uitgevoerd het team verlaat. 
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Noodoplossing 
   Onderhoud van hardware en 

software 
   Registratie, beoordeling en 

reactie op ongebruikelijke 
gebeurtenissen 

 

5. Bijlagen: 
 

 

5.1. Toegangscontrole 

 
 

Ref Beleid Reden 

49 Definieer rechten voor systeemtoegang 
en andere systemen die daarmee 
samenhangen.  

Toegangsrechten moeten worden 
gebaseerd op:  

 Handelingen die worden verricht door het 
systeem   

 Systeem-tot-systeem-interactie   

 De gebruikerstoegang tot informatie en 
systeembeleid  

Gebruikers moeten de minimale privileges 
hebben om hun werk te doen 

 

Slechte roldefinitie kan resulteren in het feit dat 
onopzettelijke of kwaadwillige handelingen worden 
uitgevoerd op het systeem.  

 

50 Gedeelde bevoorrechte* accounts Zonder formele controle is het moeilijk om 
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moeten worden beheerd zoals 
vastgesteld. 

diegene die verantwoordelijk is voor beveiliging-
beïnvloedende veranderingen op te sporen. 

51 Ontwerpapplicatieprocessen moeten 
lopen met de minimale toegangsrechten 
die nodig zijn voor de correcte werking.   

Handelingen die worden verricht door het 
systeem  

 

Systeem-tot-systeem-interactie  

Gebruik geen bevoorrechte accounts voor 
applicatieprocessen  

Documenteer alle bevoorrechte 
toegangen  

Privilege-escalatie mag alleen bekende 
API’s gebruiken  

Privilege-escalatie mag alleen gelden 
voor de tijd die minimaal nodig is. 

Applicatieprocessen die lopen met overmatige 
privileges kunnen worden uitgebuit om toegang 
te krijgen tot data- of systeemprivileges. 

52 Gebruikerssessies moeten worden 
beëindigd nadat deze maximaal 30 
minuten inactief zijn. Als een time-out zich 
voordoet moet alle getoonde informatie 
op het scherm worden gewist. 

Time-outs beperken de mogelijkheid tot 
onbevoegde toegang als het systeem 
onbewaakt wordt achtergelaten. 

53 Een gebruikerssessie mag niet langer 
duren dan 12 uur. 

Om er zeker van te zijn dat gebruikers ten 
minste elke 12 uur inloggen en zich opnieuw 
identificeren. 

54 Toegangscontroles gebaseerd op rol en 
privileges moeten worden 
geïmplementeerd op alle beheerpoorten, 

Blootgestelde managementinterfaces kunnen 
worden misbruikt voor onbevoegde toegang. 
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hetzij plaatselijk (Craft / console terminal, 
of terminal server) of op afstand (via 
EMS) 

  

ACL’s moeten worden aangebracht op 
alle (IP) management interfaces zodat het 
bronadres en de poort worden beperkt en 
het protocol wordt ingeroepen; in het 
bijzonder het vermogen om toegang te 
beperken tot ICMP, HTTP, SNMP, FTP, 
TFTP, SSH, Telnet en geavanceerde 
routeringsprotocollen zoals OSPF. 

55 Alleen veilig geauthentiseerde 
managementprotocollen moeten worden 
gebruikt, b.v. 

 

SNMP v3 (minimaal AuthnNoPriv) 

SSHv2 – zie cryptografiesectie 

HTTPS – zie cryptografiesectie 

Onveilige managementprotocollen kunnen 
worden misbruikt voor onbevoegde toegang. 

 

5.2 Cryptografie 
 

Ref Beleid Reden 

56 Actuele cryptografische bibliotheken 
moeten worden gebruikt. 

Cryptografische bibliotheken worden regelmatig 
bijgewerkt. In aanvulling op het updaten van 
softwarepakketten aansluitend bij leveranciersinstructies 
moeten cryptografische pakketten regelmatig worden 
beoordeeld en geactualiseerd. 
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57 Gebruik alleen goedgekeurde, 
industriestandaard coderingssuites voor 
encryptie,  b.v. voor TLS SSLv2. 

 

Let goed op de bovenstaande 
waarschuwing.  Win advies in bij ITSAC 
indien er enige twijfel is. 

Niet-goedgekeurde coderingen kunnen kwetsbaarheden 
introduceren. 

58 De meest recente versie van TLS moet 
worden gebruikt voor nieuwe 
implementaties.  SSL V1, 2 & 3 mogen 
niet worden gebruikt. 

Eerdere versies, tot en met TLS1.0 worden niet langer 
beschouwd als zijnde veilig. 

59 Perfect Forward Secrecy moet zijn 
geactiveerd. 

Perfect Forward Secrecy-algoritmen voorkomen dat 
onderschepte berichten worden gedecodeerd zelfs als 
de authenticatie van de persoonlijke sleutel in de 
toekomst wordt aangetast. 

60 Zelfgetekende certificaten mogen niet 
worden gebruikt. 

Zelfgetekende certificaten doen het voordeel van 
eindpunt-authenticatie teniet en verlagen ook aanzienlijk 
het vermogen van een persoon om een man-in-the-
middle-aanval te signaleren. 

61 Wachtwoorden moeten worden 
beschermd door gebruik te maken van 
een niet-omkeerbare eenzijdige 
wiskundige functie (b.v. Hashing 
algoritme) met een unieke willekeurige 
factor (Salt) per wachtwoord. 

Opgeslagen wachtwoordbestanden kunnen worden 
onttrokken en als zodanig moeten alle gegevens worden 
beschermd om het terughalen van wachtwoorden met 
duidelijke tekst te voorkomen. 

62 Beschermde wachtwoorden moeten 
buiten de configuratiebestanden van een 
systeem worden opgeslagen en een 
toegangscontrole hebben 
geïmplementeerd zodat alleen de juiste 

Het mag nooit mogelijk zijn om beschermde 
wachtwoorden te achterhalen door middel van het 
doorlopen van de map, SNMP-loop, configuratielozing of 
enig ander mechanisme die pogingen tot offline inbreken 
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bevoorrechte gebruikers de inhoud 
kunnen lezen of kopiëren. 

kunnen toestaan. 

 

 

5.2.1 Web cryptografie besturingselementen 
 

 

Ref Beleid Reden 

63 Cookies die “In vertrouwen” of een hoger 
niveau van data opslaan of worden 
gebruikt om hiertoe toegang te verkrijgen, 
moeten op een beveiligde manier worden 
getransporteerd. 

Cookies kunnen worden gestolen via diverse methoden 
zoals XSS en snuiven. 

64 Beveiligde en niet-beveiligde inhoud mag 
niet worden vermengd op dezelfde 
pagina. 

Niet-beveiligde inhoud kan eventueel beveiligde inhoud 
stelen. 

65 TLS moet worden gebruikt voor alle 
inlogpagina’s en alle geauthentiseerde 
pagina’s. 

Toegang tot de inlogpagina en alle 
volgende geauthentiseerde pagina’s mag 
uitsluitend worden verkregen via TLS. 
Toegang tot de inlogpagina en alle 
volgende geauthentiseerde pagina’s mag 
uitsluitend worden verkregen via TLS. 

Het niet gebruiken van TLS voor de inloglandingspagina 
stelt een aanvaller in staat om de vorm van inloggen te 
wijzigen waardoor de referenties van de gebruiker 
worden geplaatst op een willekeurige locatie.  

Het niet gebruiken van TLS voor geauthentiseerde 
pagina’s na het inloggen stelt een aanvaller in staat om 
de ongecodeerde sessie-ID te raadplegen en de 
geauthentiseerde sessie van de gebruiker te 
compromitteren. 

Het niet gebruiken van TLS kan leiden tot een man-in-
the-middle-aanval. 

66 Klanten moeten worden geïnstrueerd om Het TLS-protocol garandeert alleen vertrouwelijkheid 
voor data die wordt verstuurd maar het helpt niet bij 
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gevoelige data niet te cachen. problemen van het eventueel lekken van data bij de 
klant. 

67 Gebruik nationaal en internationaal 
geaccepteerde digitale handtekening 
standaarden  

Het gebruik van niet-standaard digitale handtekening 
technieken kan leiden tot misplaatst vertrouwen in de 
handtekening; nationale en internationale bepalingen 
regelen controles op digitale ondertekening die de 
import, export en binnenlandse cryptocontroles over de 
hele wereld samenvatten. 

68 Wildcard-certificaten mogen onder geen 
enkele omstandigheid worden gebruikt.  

Wildcard-certificaten zijn een aantrekkelijker doelwit.  
Deze kunnen een onbedoelde server certificeren en een 
encryptiedomein kwetsbaar maken. 

Als een server of subdomein is gecompromitteerd, dan 
kunnen alle subdomeinen zijn gecompromitteerd. 

Als het wildcard-certificaat moet worden ingetrokken, dan 
hebben alle subdomeinen een nieuw certificaat nodig. 

 

5.2.2 Algemeen sleutelbeheer 
 

Ref Beleid Reden 

69 Cryptografische sleutels voor alle nieuwe 
implementaties moeten voldoen aan of de 
minimum standaarden overschrijden. 

Een tekort aan of zwakke sleutels kunnen makkelijk 
worden gecompromitteerd binnen de levensduur van de 
data. 

70 Symmetrische en asymmetrische sleutels 
moeten worden gegenereerd met 
gebruikmaking van goedgekeurde 
hulpmiddelen en bibliotheken. 

Niet-goedgekeurde hulpmiddelen en bibliotheken hebben 
de potentie om zwakke sleutels te genereren. 

71 Wachtwoorden die het gebruik van 
cryptografische sleutels controleren, 

Zwakke wachtwoorden doen de sterkte van de 
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moeten een bescherming bieden die 
gelijk is aan de sleutel zelf. 

cryptografische sleutel teniet. 

72 Een senior-manager binnen BT moet 
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid 
van het sleutelmateriaal. 

Zij zullen de senioriteit, de bekwaamheid en de 
betrouwbaarheid hebben die evenredig is aan de 
beveiliging van de data die de sleutels zullen 
beschermen. 

73 De senior-sleutelmanager moet ervoor 
zorgen dat de verantwoordelijkheden in 
de gespecificeerde kolom zijn 
toegewezen en worden uitgevoerd door 
adequaat bevoegd en opgeleid personeel: 

Verantwoordelijkheden  

 

Beleid van sleutelbeheer  

Sleutelgeneratie of -verwerving  

Ontwerp van de sleutelverdeling, sleutelperiodes, 
intrekking en boekhoudkundige structuur  

Het opstellen van sleutelbeheerprocedures  

Gebruiken van het sleutelbeheer  

Bescherming van persoonlijke sleutels en gerelateerde 
materialen  

Noodprocedures, zoals intrekking  

Het controleren van sleutelhandelingen  

Sleutelrecuperatie  

Vernietiging van sleutels 

Documentcontrole 
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