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ENCRYPTIE
IN PRAKTIJK
NIEMAND WIL GEVOELIGE DATA OP STRAAT. DE
GEGEVENS VERSLEUTELEN DUS ENCRYPTIE
TOEPASSEN HELPT. MAAR WELKE VORM VAN
ENCRYPTIE GEBRUIK JE WANNEER? EEN WAAR
SCHUWING VOORAF: 100% BESCHERMING
BESTAAT NIET. ECHT VEILIG OPSLAAN DOE JE IN
EEN FYSIEKE KLUIS EN VERSTUREN DOE JE
DOOR EEN VERTROUWDE KOERIER MET DE
KLUIS OP PAD TE STUREN: ALLES OFFLINE DUS.

Toch online-gebruik
nodig? Er bestaan
drie soorten data
met elk hun
eigen vormen van
encryptie:

DATA IN
RUST:
Gegevens zijn opgeslagen in
een database, een disk of een
filesystem. De regel is dat op
alle gegevensdragers een of
andere vorm van encryptie
toegepast moet worden.
• ‘FULL DISK ENCRYPTIE’
De encryptie-engine is geplaatst op het niveau waar
ook de opslag van data wordt
geregeld (storage management level).
• ‘INSTANCE BASED
ENCRYPTIE’
Deze encryptie grijpt aan op
het operating systeem dat de

opslag op de server
regelt. De encryptie-engine kan op
een aparte (proxy)
server staan.
Een aanvaller heeft dan
een extra stap nodig
om de sleutel te
bemachtigen.
• ‘FILE LEVEL ENCRYPTIE’
‘Directories’ of ‘folders’ op
een opslagmedium worden
versleuteld. Met deze vorm
van encryptie kan een
beheerder rechten toekennen
aan bepaalde gebruikers
(Information Rights
Management).
• ‘DATABASE ENCRYPTIE’
De encryptie-engine bevindt
zich in de database en kan
op het niveau van (enkele)
tabellen uit een database
gevoelige gegevens beschermen. Deze encryptie is van

beperkt nut tegen een kwaadwillende met kennis van hacking. De sleutel bevindt zich
veelal op hetzelfde opslagmedium als de database.
• ‘APPLICATION LEVEL
ENCRYPTIE’
De encryptie-engine werkt op
het niveau van de toepassing.
Versleutelde gegevens in bijvoorbeeld een database worden uitsluitend bruikbaar afhankelijk van de rechten van
een gebruiker. Deze encryptievorm beschermt tegen veel
vormen van ongeautoriseerde
toegang

• VPN (Virtual Private
Network). VPN is de techniek voor het maken van een
privé-netwerk (tunnel), over
een publieke infrastructuur.
• SSL (Secure Socket Layer)
of eigenlijk zijn opvolger, TLS
(Transport Layer Security),
wordt met name toegepast
door o.a. webapplicaties voor
een beveiligde verbinding.
TLS is nu de standaard, toch
spreken we nog steeds over
een ‘SSL-certificaat’.

DATA IN BEWEGING DATA IN GEBRUIK
Gegevens bewegen over een
open of gesloten netwerk.
De regel is dat alle vertrouwelijke informatie ‘in transit’
versleuteld moet zijn.
Deze encryptie beschermt
tegen twee risico’s:
Het voorkomt het ongeautoriseerde toegang tot informatie op een netwerk
en geeft zekerheid
over de juistheid
van de verbinding.
De belangrijkste
technieken zijn:
• IPSEC. (Internet Protocol
Security) wordt gebruikt voor
het versleutelen van pakketjes
die over het netwerk gaan en
voor het uitwisselen van de
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sleutel voor het openen van
de pakketjes.

Het bewerken van versleutelde gegevens staat nog in de
kinderschoenen. Een bekende
aanpak is homomorphic encryption. Hieruit zit de achilleshiel van de claims die dienstenaanbieders maken over
veilige data. Gegevens, netjes
versleuteld verstuurd naar
een clouddienst belooft, moeten
verwerkt worden
door aanbieder.
Dan kunnen ze
worden bekeken en
afgetapt. Ga ervan
uit dat waar het kan
dat ook gebeurt.
Met dank aan Eugenie
Verhaar van www.kwinzo.nl
en Ronald Cramer van CWI.
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