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Veiligheid, who cares?
Ernst Roelofs

Zorgen over veiligheid is van alle dagen, en gebonden aan plaats en tijd, zowel qua
beleving als feitelijke veiligheid.Voor schorpioenen of buffels hoef je in Nederland

niet snel bang te zijn. Hier zijn het onder andere auto(bestuurders), slordige
systeembeheerders en hackers. Uit mediapublicaties en over eigen waarnemingen.

Waarom kun je op sommige plekken opdeze wereld rustig je boodschappeneen hele dag aan je scooter later han‐gen (die geen slot heeft), terwijl op demiddelbare school een vergeten penne‐netui van mijn zoon al na enkel urenvan eigenaar verandert? Heeft welvaarthier iets mee te maken, of de toene‐mende tweedeling tussen arm en rijk,of is het een mentaliteitskwestie?

‘Alleen slecht nieuws isnieuws’
Ondanks het graaien in data door over‐heden en overheidsinstanties met al‐maar toenemende bevoegdheden, lijkthet er maar niet echt veiliger op teworden, al kan dat natuurlijk deels per‐ceptie zijn, want ‘alleen slecht nieuwsis nieuws’. Automatisch boetes uitdelendoor bestanden te koppelen is voor deoverheid natuurlijk gemakkelijk ver‐diend geld, maar maakt de samenlevingniet per se veiliger.
ICT kan onze beste vriend zijn, maarnet zo gemakkelijk onze ergste nacht‐merrie worden. Het is natuurlijk super‐handig als via de cloud ongevraagd jenieuwe mobiele telefoon gesynchro‐niseerd wordt met je adresboek en an‐dere gegevens zodat je dat niet zelfhoeft te doen, als je al weet hoe datmoet ;>)).

Identiteitsdiefstal
Kwaadwillenden wordt het aan de an‐dere kant wel erg gemakkelijk om eenschat aan informatie te vergaren voorb.v. persoonsdiefstal als ze je eenmaalje loginnaam en wachtwoord ontfutseldhebben. Bijvoorbeeld door te ‘sniffen’(netwerkverkeer afluisteren) bij onbe‐veiligde Wi‐Fi‐hotspots. Zodra eenhacker daar binnen is, kan deze zichsteeds verder ingraven. Het romanti‐sche beeld van de hacker die dat alleendoet om de veiligheid te testen, is allang niet meer van deze tijd, al bestaanze nog steeds. Steeds vaker zit er gel‐delijk gewin achter en werken spam‐mers en hackers meer en meer samen;alleen of voor criminele organisaties.Gelukkig zijn onze lezers nog enigszinsbedreven, maar veel mensen weten nog

amper wat de techniek voor hun doet.Als het netwerk op het werk ‘platgaat’merk je weer hoe afhankelijk we vanICT zijn geworden.

Veiliger zonderinternetverbinding?
Zonder mogelijkheid e‐mails te ontvan‐gen en te versturen wordt het steedsmoeilijker om met de buitenwereld tecommuniceren. Het wordt daardoorsteeds lastiger om je omwille van vei‐ligheid en vrijheid van de digitale we‐reld af te sluiten. Met name ouderen,die ‘niets met computers hebben’ enzich te oud vinden om zich erin te ver‐diepen, ondervinden dat steeds vaker.Zij merken dat ze bij steeds minder in‐formatie kunnen en dat steeds meer in‐stanties alleen nog via het internet enper e‐mail bereikbaar zijn. Wie geen in‐ternetverbinding heeft, lijkt relatiefveilig. Ook hier is, weliswaar kleiner,de kans gehackt te worden. Dat komtomdat de zwakste schakel bepalend is.De zwakste schakel is niet per se deburger met een eenvoudig te radenwachtwoord. Het kan net zo gemakke‐lijk de slecht beveiligde website vaneen webwinkel of (semi‐) overheidsin‐stantie zijn.

Perikelen met wachtwoorden
Uit Tweakers: ‘2012: de digitale we‐reld blijft onveilig, door Joost Schel‐levis, maandag 31 december 2012.
Verander uw wachtwoord regelmatig,let erop waarop u klikt, en vooral: ge‐bruik een virusscanner. Dat is in debasis wat internetters wordt aangera‐den om onheil als virussen en phishingte voorkomen. Maar wat in 2012 nogmeer dan in voorgaande jaren duidelijkis geworden: dat helpt slechts ten dele.Je kunt je wachtwoord nog zo vaakwijzigen, als een database met inlogge‐gevens wordt gestolen en ook nog eensslecht beveiligd blijkt te zijn, dan hebje niets aan je goede gedrag.
Of neem het niet‐klikken op verdachtelinks. De gedachte is dat je daarmeevoorkomt dat malware zich via gaten inniet bijgewerkte of ongepatchte soft‐

ware op je systeem nestelt. Nog los vanhet feit dat je niet altijd kunt inschat‐ten wat er achter een link schuilgaat,blijkt dat advies compleet nuttelooswanneer populaire websites of adver‐tentienetwerken worden gehackt ommalware te serveren.’

Kritische systemen slechtbeveiligd
Dat de beveiliging van kritische sys‐temen als kerncentrales soms te wen‐sen overlaat, was op zaterdag 19januari op BBC News te lezen:‘US warns over key computer systems.’De strekking van het verhaal is dat veelkritische systemen online bereikbaarzijn en hun beveiliging te vaak te wen‐sen overlaat. Dat is wereldwijd hetgeval, wat vergaande consequentieskan hebben. Als een hacker een kern‐centrale in ‘verweggistan’ al dan nietvoor de lol in de problemen laat komen,kan dat ook voor ons gevolgen hebben.Zo had de ramp met de kernreactor inChernobyl consequenties tot in Schot‐land; toch niet direct om de hoek!

Manipulatie van gegevens
Een ander veiligheidsprobleem vormenal dan niet door overheden verplichteachterdeurtjes, backdoors in hard‐ ensoftware. In de Duitse blad Chip (12‐2012) was de vrees te lezen voor Chi‐nese spionage via backdoors in (Huawei)routers, maar de VS doet dat al jarenvia Echelon, opgezet om te beschermentegen terroristische aanvallen maar(ook) gebruikt voor bedrijfsspionage tengunste van Amerikaanse bedrijven. Ookkunnen overheden opdracht geven omongewenste informatie in buitenlandsekranten te monitoren of aan te passen.Gelukkig hebben wij in Nederland hetCBP, College Bescherming Persoonsge‐gevens, dat als waakhond optreedt enprobeert te voorkomen dat bedrijvenen overheidsinstanties al te gretig dataover ons verzamelen. Ook zij kunnenechter niet altijd voorkomen dat ge‐gevens, buiten afspraken om, op cre‐atieve wijze gecombineerd worden. Zoworden in Groningen op het NS‐stationmet (infrarood)camera’s en gegevensvan mobiele telefoons mensenstromen
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gemonitord. Echter, wie of wat verhin‐dert dat iemand de gegevens com‐bineert en zo b.v. nagaat wie er hebbenin‐ en uitgecheckt? Want door combina‐tie van de gegevens kunnen ze gede‐anonimiseerd worden en daarmee her‐leidbaar naar personen, zoals de jonge‐man die fraudeert met z’nOV‐chipkaart.

Ondoordachtheid en socialemedia
Een uitwas die minder met nationaleveiligheid en meer met persoonlijke in‐tegriteit te maken heeft, is cyberpes‐ten. Cyberpesten kan, mede dankzij deonzichtbaarheid, tot veel persoonlijkleed leiden. Via (sociale) media ver‐spreide (onjuiste) berichtgeving kan totwanhoop, isolement en in sommigegevallen een zelfgekozen dood leiden.Probleem is dat het allemaal zo gemak‐kelijk kan en er, zeker door jongeren,niet altijd goed nagedacht wordt. Wieziek thuis is, en op Facebook vertelthoe geweldig het stappen afgelopennacht was, vertelt twee waarheden. Zoook kan die gewaagde foto van jevriendin er vijf jaar later voor zorgendat zij die gewenste baan niet krijgt.
Daarnaast kunnen op de computerbeeld, geluid en berichten gemakkelijkbewerkt worden, waardoor er een an‐dere ‘werkelijkheid’ ontstaat. Leuk,zolang er door een goede vriend(in) ofde overheid geen werkelijkheidswaardeaan wordt toegekend. Als via een ge‐hackt Facebook‐, Twitter‐ of e‐mailac‐count in jouw naam allerlei nare be‐richten de wereld in worden geslingerddie jou in een kwaad daglicht stellen kandat op z’n minst verwarrend uitpakken;immers, wat moeten ze nu geloven?Op het internet bestaat alleen levens‐lang en daaraan voorbij. Daarom biedtsinds enige tijd het Netwerk Notarissende social media‐executeur aan: die sluitbij overlijden je accounts, omdat dieanders nog jaren actief kunnen blijven.

Identiteitsfraude
Identiteitsfraude heeft volgens HansLeijtens, luitenant‐generaal van deKoninklijke Marechaussee, meer impactdan een overval (Volkskrant). Crimine‐len hebben het volgens hem steedsvaker op onze identiteit gemunt, metals gevolg een materiële schade diejaarlijks oploopt tot in de miljarden.Een identiteitsdiefstal duurt volgens Le‐ijtens de rest van je leven, omdat datals zodanig geregistreerd staat.Ook in de Volkskrant was te lezen datvan een kwart miljoen Twitteraars deaccount‐gegevens gestolen waren; eer‐der was dat al het geval bij LinkedIn. Inde VPRO gids (nr. 6, 2013) is ter intro‐ductie van de tv‐serie Bellicher (Cel) ,die identiteitsfraude als onderwerpheeft, te lezen hoe het in het echt kan

uitpakken. Wired redacteur Mat Honanwas ‘binnen een uur zijn gehele identi‐teit kwijt’; zelfs de babyfoto’s van z’ndochter werden door de digitale vanda‐len gewist.

Gestolen e‐mails
Omdat door de toenemende complexi‐teit je tegenwoordig ook voor de meestonbenullige websites wachtwoordenmoet opgeven, wordt het steeds lasti‐ger om al die wachtwoorden te ont‐houden. ‘Gelukkig’ zijn er debehulpzame helpdesks of anders is ersoftware om wachtwoorden te achter‐halen; niet altijd voor de rechtmatigeeigenaren, zoals hieronder is te lezen ineen bericht, overgenomen uit TweakersNieuws. Soms is inbreken, eerder danecht hacken, een kwestie van socialengineering en het de juiste personenzand in de ogen strooien, om zo crucia‐le informatie los te krijgen:

‘Amerikaan die inbrak op e‐mail Scar‐lett Johansson krijgt tien jaar cel.Door Arnoud Wokke, dinsdag 18 decem‐ber 2012 11:59, views: 20.163
Een man die inbrak in de mailaccountsvan onder meer actrice Scarlett Jo‐hansson en zangeres Christina Aguilera,heeft een celstraf gekregen van tienjaar. De 36‐jarige Amerikaan had inge‐broken bij in totaal meer dan vijftig‘celebrities’.De 36‐jarige man brak in op de e‐mail‐accounts via de ‘Wachtwoord verge‐ten’‐dienst van de mailprovider,waarna hij, door beveiligingsvragenjuist te beantwoorden, toegang kreegtot de e‐mails. Vervolgens liet hij alleinkomende e‐mails naar zichzelf door‐sturen, waardoor de ‘celebrity’s’ ooknadat ze weer toegang kregen tot hune‐mailaccount in de gaten werden ge‐houden. Op die manier kon de 36‐jarigeman uit de Amerikaanse staat Florida

zich toegang verschaffen tot ondermeer financiële informatie, filmscrip‐ten en privéfoto’s. Daaronder warennaaktfoto’s van actrice Scarlett Jo‐hansson, die hij vervolgens aanboodaan media.’

Handhaaf een ‘gezondeachterdocht’
Kortom, je kunt, ook als je voorzichtigbent, het slachtoffer worden als ande‐ren slordig met jouw gegevens omgaan.Wat ook niet helpt is een overheid die,omwille van de eigen controledwang,steeds meer gegevens verzamelt en re‐cent zelfs overwoog de weigering om dedecryptiesleutel van persoonlijke be‐standen aan justitie te geven, strafbaarte stellen (NRC). Lastig als je op jecomputer beveiligde bestanden hebtstaan waarvan je al lang het wacht‐woord vergeten bent.

En wees niet ‘hebberig’
Wat je zelf kunt doen is regelmatig jewachtwoorden veranderen en met ge‐zonde achterdocht alles uit de digitalewereld te benaderen gelijk de ‘echte’wereld. Je hebt geen cruise gewonnenzonder ergens aan te hebben meege‐daan, banken hebben jouw wacht‐woorden en hoeven die niet op tevragen, en miljonairs in Afrika hebbenjou echt niet nodig om hun miljoenenveilig te stellen.Gebruik een virusscanner en overweeghet monitoren van uitgaand verkeerzoals Little Snitch voor de Mac. Zo’nprogramma laat goed zien met welkeservers er allemaal contact wordt op‐genomen.

Wachtwoordensystematiek
Lastige wachtwoorden kun je zelf ma‐ken door een systeem te bedenken.Bijvoorbeeld door klinkers weg te latenen te combineren met letters uit namenvan partner, kinderen danwel huisdie‐ren op een bepaalde manier die alleenvoor jou betekenisvol en gemakkelijk teraden zijn. Voor onzin‐sites kun je ge‐makkelijk te onthouden wachtwoordenmet een vaste combinatie gebruikenwaarin je b.v. de naam van de aanbie‐der verwerkt met een letter of getal.Voor meer kritische systemen als debank kun je op die moeilijk te radencombinaties terugvallen.

Enkele links:
http://nl.wikipedia.org/wiki/ECHELONhttp://www.cbpweb.nl/Pages/home.aspxhttp://tweakers.net/reviews/2836/2012‐de‐digitale‐wereld‐blijft‐onveilig.htmlhttp://www.obdev.at/products/littlesnitch/index.html




