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Toen Mozes terugkeerde van de berg 
Horeb in de Sinaï-woestijn, had hij tien 
geboden bij zich. Dat bleken er genoeg 

te zijn om de complete inrichting van een maat-
schappij op te baseren. Maar niet voor het Jeri-
cho Forum: die hebben maar liefst elf geboden 
nodig om hun gepropageerde stijl van beveili-
ging vorm te geven. Het resultaat zijn funda-
menten die zowel leveranciers als organisaties 
en beveiligingsexperts helpen hun marsroute 
samen te stellen op weg naar een radicaal ande-
re benadering van beveiliging, een beveiliging 
zonder muren.
Dat er een ommekeer nodig is, is duidelijk. 
Het lijkt hoogstens nog een paar jaar te duren 
voordat zelfs elk potje pindakaas een eigen IP-
adres heeft. Letterlijk alles wat informatie bevat 
wordt met elkaar verbonden en het succes van 
veel organisaties hangt af van het vermogen om 
zonder belemmeringen gegevens uit te wisse-
len met de buitenwereld. Voor beveiligingsex-
perts is dat een ijzingwekkende nachtmerrie, 
vooral als ze hun strategieën hebben opgehan-
gen aan het idee van een ondoordringbare om-
heining (een ‘perimeter’) om de bedrijfsvoering 
heen. Die omheining blijkt namelijk steeds 
poreuzer te worden, met dank aan de openheid 
van het internet, mobiele apparaten, iPods en 
USB-sticks.
Wen er maar aan, is de boodschap van het Jeri-
cho-forum, een werkgroep van het internati-
onaal opererende standaardisatieconsortium 
The Open Group: de enige weg is die van ‘de-
perimeterisation’: het inrichten van beveili-
ging zonder de gebruikelijke beschermingsla-
gen naar de buitenwereld. Dat dit geen paradox 
is, bewijzen de elf geboden van het forum, die 
handvatten bieden om de lagen een voor een af 
te pellen.

Jericho-stijl:
11 geboden voor beveiliging

    zonder muren
Het Jericho Forum heeft elf geboden geformuleerd voor de beveili-
ging van bedrijfssystemen. Een beveiliging zonder de gebruikelij-
ke beschermingslagen. Een nachtmerrie voor beveiligingsexperts. 
Ron Tolido licht de geboden toe. Dit is het tweede en laatste artikel 
in een serie. Het eerste artikel verscheen 6 april.

Individuele systemen en 
data-elementen moeten zichzelf 

kunnen beschermen

Grootste vijand van beveiliging
is te veel complexiteit

Fundamenten
1. Gij zult uw beschermingsmaatregelen zoveel als mogelijk toesnijden 
op de feitelijke entiteit die risico loopt.

Dit gebod vormt de basis van de ‘de-perime-
terised’ visie. Waar de bedrijfsvoering van een 
beveiligingsstrategie niet alleen lage kosten 
vraagt, maar ook een hoge mate van fl exibili-
teit verlangt, voldoet de ‘one size fi ts all’-bena-
dering van fi rewalls niet langer. Dat geldt ook 
voor in beton gegoten procedures en de eis dat 
alleen van computers gebruik mag worden ge-
maakt binnen de vertrouwde omheining van 
het kantoor. Individuele systemen, services en 
zelfs data-elementen moeten daarom zichzelf 
kunnen beschermen. Dat geeft alle fl exibiliteit 
die nodig is. Voorts is een object veel eenvoudi-
ger te beschermen als de beveiliging dichterbij 
is opgetrokken.

2. Gij zult uw beveiligingsmechanismen zo uitvoeren dat ze transpa-
rant, simpel, schaalbaar en makkelijk te beheren zijn.

Een van de grootste vijanden van beveiliging is 
te veel complexiteit, een mistig gebied waarin 
menig beveiligingsexpert – in diens streven 
naar compleetheid – verdwaalt. Beveiliging 
moet daarom een integraal onderdeel vormen 
van alle lagen van de oplossingsarchitectuur, 
niet als iets dat je van incident tot incident, 
van probleem tot probleem blijft opjagen. Het 
opstellen en doorvoeren van beveiligingsprin-
cipes en -patronen helpt daarbij. Om dezelfde 
redenen moeten beveiligingsmechanismen on-
beperkt schaalbaar zijn: ze moeten zowel voor 
het kleinste als het grootste object werken. De 
principes van serviceoriëntatie moeten ook 
worden toegepast op beveiliging: simpelheid 
en schaalbaarheid worden gediend met inter-
operabele bouwblokken die makkelijk kunnen 
worden gecombineerd.

3. Gij zult nimmer een vaste context veronderstellen.

Beveiligingsoplossingen die in de ene situatie 
goed werken kunnen in een andere zo lek als 
een mandje zijn. Zo is het heel goed mogelijk 
dat dezelfde gebruiker vanuit wisselende rollen 
zeer verschillende eisen stelt aan authenticatie 
en autorisatie. En protocollen die volstrekt vei-
lig zijn zolang ze maar tussen de verschillende 
componenten van een ERP-pakket worden ge-
bruikt, kunnen onbruikbaar zijn als contact 
moet worden gemaakt met een extern systeem. 
Bij het ontwerpen van beveiligingsoplossingen 
moet daarom scherp worden gelet op de beper-
kingen en risico’s die kunnen optreden als de 
context verandert.

Overleven in een vijandige wereld

4. Apparaten en toepassingen zullen communiceren via open, veilige pro-
tocollen.

Bedrijven die communiceren via het internet 
lopen gevaar omdat veel van de oorspronkelijke 
protocollen die worden gebruikt onveilig zijn. 
Als apparaten en applicaties alleen gegevens 
kunnen uitwisselen via expliciet veilige proto-
collen – waarin alle benodigde voorzieningen 
zijn ingebouwd rond bijvoorbeeld authentica-
tie, autorisatie en vertrouwelijkheid – kunnen 
de netwerkpoorten vrolijk worden opengezet. 
Dataverkeer dat is gebaseerd op niet erkende 
protocollen wordt dan eenvoudigweg gene-
geerd. De nieuwe, veilige protocollen kunnen 
uitsluitend een succes worden als ze breed wor-
den geaccepteerd als een standaard. Daarom 
dringt het Jericho-forum er bij leveranciers op 
aan om hun protocollen publiek en open te 
maken. Of nog specifi eker: maak er maar open 
source van of verbind er op zijn minst een GPL 
(‘General Public License’) aan. Als voorbeelden 
van protocollen die nu al open en veilig zijn, 
noemt het forum onder andere Kerberos, AS2 
en SSH.

5. Alle apparaten zullen in staat zijn hun beveiligingsregels door te voe-
ren in zelfs het meest onbekende, niet vertrouwde netwerk.

Regels die betrekking hebben op de bescher-
ming van een object moeten altijd doorge-
voerd worden, zelfs in de meest onverwachte 
situatie; de werking van een systeem mag 
niet afh angen van de juiste gecontroleerde 
omgeving of bij de gratie van correcte invoer. 
Als ‘benchmark’ wordt het overleven in het 
Sodom en Gomorra van het open, publieke 
internet gehanteerd: als een systeem daar 
staande blijft – zonder ervan uit te gaan dat 
er alleen veilige protocollen of juiste data-
stromen zijn – dan voldoet het aan de eisen 
die een ‘de-perimeterised’ wereld stelt. Een 
mooi voorbeeld stelde Jericho-forumlid BP 
vorig jaar, door 16.000 laptops rechtstreeks 
te verbinden met het ‘rauwe’ internet in 
plaats van via het beveiligde LAN: een ware 
schok voor veel traditioneel ingestelde bevei-
ligingsexperts.

Vertrouwen

6. Zowel mensen, processen als technologie zullen beschikken over duide-
lijk beschreven, transparante niveaus van vertrouwen bij het uitvoeren 
van transacties.

Om succesvol via het netwerk samen te wer-
ken is vertrouwen een voorwaarde. In een za-
kelijke omgeving manifesteert vertrouwen 
zich vooral via contracten (waarin de gevraag-
de en geleverde prestatie wordt vastgelegd) 
en een mechanisme dat naleving afdwingt 
(in de vorm van straff en en de ontmoediging 
van wanprestaties). Helaas gaat het vaak om 
dure, complexe activiteiten die nodig zijn 
om de identiteit van partners – en het bij-
behorende niveau van vertrouwen – te re-
gisteren en te beheren. Door standaardisatie 
denkt het Jericho-forum tot inter-operabele 
modellen en technologieën voor vertrouwen 
te komen. Zo wordt een fundament gelegd 
voor veilig zakendoen via het netwerk.

7. Aan beide zijden zal het niveau van vertrouwen kunnen worden vast-
gesteld.

Het is vooral het vermogen om aan beide 
zijden van een zakelijke transactie het juiste 
niveau van vertrouwen vast te stellen, wat 
bepaalt of de transactie echt zal worden uit-
gevoerd. Het is daarom niet vreemd dat het 

Jericho-forum zich buigt over open model-
len en architecturen waarop wederzijds 
vertrouwen gebouwd kan worden. Onder 
de voorstellen komen we onder andere con-
cepten tegen om reputatie-informatie uit te 
wisselen (bijvoorbeeld via ‘introductiepro-
tocollen’ waarbij de ene partij een andere 
partij kan aanbevelen bij een derde partij). 
Ook zijn er voorstellen voor het beheren van 
contracten – en voor het uitbesteden daar-
van aan een ‘trust broker’ – en is er veel be-
langstelling voor contractmodellen (zoals de 
ERights Smart Contracts) en programmeer-
talen zoals ‘E’ die speciaal gemaakt zijn voor 
het ondersteunen van contracten.

Identiteit

8. Gij zult authenticatie, autorisatie en verantwoordelijkheid zo vorm-
geven dat ze ook ver buiten uw eigen terreinen kunnen worden herkend 
en uitgewisseld.

Zonder authenticatie gebeurt er niets in het 
omheiningloze netwerk: als de identiteit van 
een persoon – een systeem of apparaat – niet 
ondubbelzinnig kan worden vastgesteld, is 
er geen basis voor de ideeën van het Jericho-
forum. Leveranciers hebben al werk gemaakt 
van systemen voor ‘Federated Identity’, 
waarbij organisaties die willen samenwer-
ken voorzieningen delen voor authenticatie. 

Maar die zijn nog vaak complex en gesloten. 
Ook vereisen ze niet zelden de tussenkomst 
van een derde partij en zijn er geen voorzie-
ningen voor de snel wisselende niveaus van 
vertrouwen die er tussen organisaties nodig 
zijn. Het forum doet een pleidooi voor open 
standaards die organisaties in staat stellen 
informatie over authenticatie en autorisatie 
‘peer to peer’ uit te wisselen, zonder tussen-
komst van een derde partij. Ook wordt aan-
dacht besteed aan het kunnen koppelen van 
verschillende niveaus van bevoegdheid aan 
dezelfde identiteit: zo kan dezelfde persoon 
verschillende rollen spelen, met andere be-
voegdheden.

Toegang tot data

9. De toegang tot data zal uitsluitend worden beheerd via de eigen bevei-
ligingsattributen van de data.

Hier hebben we de meest bekende stelling 
van het forum te pakken. Als de toegang tot 
data tot op het meest elementaire niveau 
– het dataobject zelf – is teruggebracht, wor-
den alle andere voorzieningen overbodig. 
Het forum wijst met name op ‘Digital Rights 
Management’ en metadata als manieren om 
de beveiligingsregels rond een data-element 
vast te leggen in de data zelf. Voorts moeten 
de data – vanzelfsprekend – versleuteld wor-
den opgeslagen. Zo kun je nog eens met goed 
fatsoen een USB-stick laten slingeren.

10. Gij zult beveiliging en dataprivacy waarborgen door een strikte schei-
ding van functies en privileges.

In een vrij laat stadium van het opstellen van 
de geboden realiseerde het Jericho-forum 
zich dat de hele beveiligingsketen van ver-
trouwen, identiteit en autorisatie in gevaar 
komt als er een zwakke schakel aan de basis 
van de keten zit. Daarom ontstond alsnog 
dit gebod, dat een duidelijke voorkeur uit-
spreekt voor het instellen van een onafh an-
kelijke controle over bevoegdheden, sleutels, 
privileges en dergelijke.

11. Gij zult data standaard afdoende beveiligen, zowel wanneer deze wor-
den opgeslagen, als waneer deze worden verplaatst of gebruikt.

Dit gebod had aardig gecombineerd kun-
nen worden met gebod negen. Er wordt 
immers niet veel meer gezegd dan dat het 
afwijken van de standaardmanier van bevei-
ligen een bewuste handeling moet zijn. Dat 
is een nuttige omkering van wat tot nu toe 
gebruikelijk was. Verder is er de toevoeging 
met betrekking tot de term ‘afdoende’: het 
Jericho-forum benadrukt in zijn fi nale ge-
bod dat er – afh ankelijk van de situatie – ver-
schillende niveaus van beveiliging denkbaar 
zijn. En er is genoeg informatie die helemaal 
geen beveiliging vereist. Een relativerende 
gedachte in een wereld waarin geen muur 
meer overeind lijkt te blijven staan.

Ron Tolido
ag • 27-04-’07
Ron Tolido is Chief Technology Offi  cer van Capgemini 
en Governing Director van de Open Group. Meer in-
formatie: www.jerichoforum.org en www.opengroup.
org
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