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De overheid gebruikt steeds vaker webapplicaties voor de communicatie 

met de burger en met  andere overheden en het bedrijfsleven. Het grote 

voordeel van webapplicaties is dat burgers hun gegevens direct in over-

heidsapplicaties kunnen invoeren waardoor administratieve processen 

efficiënter kunnen worden. Ook kan de overheid op een eenvoudige ma-

nier informatie toegesneden op de wensen van de burger aanbieden, 

waardoor de afstand tussen de overheid en de burger wordt verkleind.  

 

Hoewel webapplicaties er aan de buitenkant veelal eenvoudig uitzien, 

zijn het aan de binnenkant vaak complexe systemen. Omdat complexe 

systemen extra risico‟s met zich meebrengen dienen zij met net zoveel 

aandacht te worden ontwikkeld als reguliere bedrijfsapplicaties. De ont-

wikkelhulpmiddelen voor webapplicaties zijn over het algemeen zo 

krachtig dat ook complexe webapplicaties via rapid prototyping worden 

ontwikkeld. In dit snelle ontwikkelproces krijgt beveiliging niet altijd de 

aandacht die het verdient. 

 

Auditdienst Rijk (ADR) kan nagaan in hoeverre de webapplicaties die uw 

organisatie gebruikt, bloot staan aan risico‟s voor de integriteit, exclusi-

viteit en beschikbaarheid van uw gegevens en welke maatregelen 

getroffen kunnen worden om deze risico‟s te reduceren.  

 

 

Kennismanagement 

ADR vindt het belangrijk om haar klanten goed 

te bedienen en om in te spelen op de klantvra-

gen. Hiervoor past ADR kennismanagement toe 

om vandaag de kennisproducten te ontwikkelen 

die morgen nodig zijn en om te borgen dat de 

opgedane kennis wordt overgedragen en toege-

past. 

 

Om de diensten en producten die ADR kan bie-

den aan haar klanten te ontsluiten wordt gebruik 

gemaakt van productsheets. In zo‟n products-

heet wordt een bepaald product of dienst nader 

toegelicht. 

 

Hierbij vindt u een productsheet op het kennis-

gebied van IT-infrastructuur over de beveiliging 

van webapplicaties.  

Inleiding 

Hackers zijn zich al meerdere jaren bewust van 

de zwakke plekken in webapplicaties. In het re-

cente verleden konden hackers middels het 

uitbuiten van deze zwakke plekken grote hoe-

veelheden persoonsgegevens stelen, denk 

hierbij aan e-mail en naw-gegevens.  

Beveiligingscans op applicaties 

Onderzoeken naar de beveiliging van Internet-

koppelingen (security scans) worden door IT-

auditors al verscheidene jaren uitgevoerd. Der-

gelijke onderzoeken proberen de zwakke 

plekken te detecteren van webservers, operating 

systemen en firewalls. Deze onderzoeken wor-

den ook door ADR uitgevoerd. Naar de mening 

van ADR wordt te weinig aandacht besteed aan 

het toetsen van de kwaliteit van webapplicaties 

omdat een beveiligingstest op webapplicaties 

specifieke expertise vereist en handmatig zeer 

tijdrovend is. 

Aanvallen op webapplicaties 

Aanvallen op webapplicaties worden uitgevoerd 

via de normale webinterface die ook aan de ge-

bruikers wordt aangeboden. Ze maken gebruik 

van kwetsbaarheden op infrastructuur niveau 

(zoals de webserver) en applicatie niveau (zoals 

applicatielogica en misconfiguratie), zodat noch 

firewalls, noch hardening en patching hier tegen 

helpen. Dit is weergegeven figuur 1. 
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 Figuur 1 Kwetsbaarheden op de infrastructuur 

Een belangrijk risico is onzorgvuldige program-

mering waardoor er geen of slechte invoer 

validatie plaatsvindt. De mogelijkheid bestaat 

dan dat de applicatie gevoelig is voor oneigenlij-

ke invoer, bijvoorbeeld via functieaanroepen die 

via de adresbalk van de browser worden ver-

stuurd. Een ernstige aanval op slechte invoer 

validatie is „cross-site scripting‟ (XSS). Hierbij 

worden gebruikers verleid om links te gebruiken 

die de XSS kwetsbaarheid op het doelsysteem 

misbruiken, doorgaans met het doel om de aan-

valler toe te staan om (persoonlijke) informatie 

te stelen van de computer van het slachtoffer.  

Een minder ernstige aanval op slechte invoer va-

lidatie is het opgeven van onlogische of 

onverwacht grote invoerwaarden waardoor de 

werking van de applicatie wordt verstoord. 

 

In figuur 2 worden enkele voorbeelden van aan-

vallen op webapplicaties weergegeven, 

onderverdeeld naar applicatie- en infrastruc-

tuurniveau. 

 

 

Figuur 2 Aanvallen op de webapplicatie op twee niveaus 

Wat biedt de Auditdienst Rijk? 

Tot voor kort werden onderzoeken naar webap-

plicaties handmatig uitgevoerd. Een dergelijk 

onderzoek is effectief, maar vraagtekens kunnen 

worden gezet bij de efficiëntie, de volledigheid 

en de reproduceerbaarheid van zulke onderzoe-

ken. Daarom worden in dit soort onderzoeken 

steeds vaker geautomatiseerde hulpmiddelen 

(tools) toegepast, die in enkele uren een com-

plexe webapplicatie aan een zware 

beveiligingstest kunnen onderwerpen. ADR heeft 

dit soort tools in huis en kan - bijna op afroep - 

een dergelijk onderzoek uitvoeren in het kader 

van een audit of een acceptatietest.  

 

Een standaard webapplicatie onderzoek bestaat 
uit grofweg drie fasen.  
– Fase 1 - bestaat uit een verkenning van de 

website en de gebruikte technieken. Op ba-
sis hiervan worden de instellingen van de 

tools, die in de tweede fase worden gebruikt, 

toegespitst op de techniek van de applicatie.  
– Fase 2 - bestaat uit een (geautomatiseerde) 

test van de applicatie met verschillende 
soorten tools. De webapplicatie wordt ge-
scand op kwetsbaarheden op infrastructuur- 
en applicatie niveau. Hierbij komen onder-
meer de webserver, het applicatieplatform 

en de programmacode aan bod. 
– Fase 3 – is een analyse van de resultaten die 

de tools hebben opgeleverd. Het is mogelijk 
dat testen zogenaamde “false positives” op-
levert waarbij het lijkt of er een risico 
aanwezig is terwijl dit in feite niet het geval 

is. Om dit zoveel mogelijk uit te sluiten wor-

den de belangrijkste meldingen handmatig 
nagelopen om na te gaan in hoeverre deze 
meldingen daadwerkelijk een risico vormen.  

 

Auditdienst Rijk 

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft tot doel vanuit haar 

deskundigheid een maximale bijdrage te leveren aan 

de kwaliteit van een zich steeds vernieuwende, com-

pacte rijksdienst door het toevoegen van zekerheid 

(assurance) en advisering over sturing, beheersing van 

de uitvoering en verantwoording ten behoeve van de 

ministeriële verantwoordelijkheid. Kwaliteit en efficien-

cy van de brede, integrale dienstverlening staan hierbij 

voorop. 

 

ADR, sinds 1 mei 2012, ressorteert onder het ministe-

rie van Financiën maar werkt in opdracht van alle 

ministeries. 

Wilt u meer informatie? 

Wilt u meer informatie over de Auditdienst Rijk in het 
algemeen of over onderzoeken naar de beveiliging van 
webapplicaties in het bijzonder?  
 

Neem dan s.v.p. contact op met: 

Auditdienst Rijk 

Ministerie van Financiën 

dhr. drs. R.X. Bordeaux RE of dhr. N. Zegers MSc 

Postbus 20201 

2500 EE Den Haag 

Tel.: 06 – 1830 4238 of 06 – 1830 4504  

 

Auditdienst Rijk, rijk in audit en advies 
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