Aansluitvoorwaarden Kadaster Internetdiensten (Oktober 2019)
Een veilige dienstverlening
We willen als Kadaster veilig communiceren met al onze partners. Wij moeten daarbij voldoen aan
de richtlijnen, zoals die zijn opgesteld door de overheid. Bij veilig communiceren hebben onze
partners en leveranciers ook een zeer belangrijke rol.

Richtlijnen
De meeste Kadaster diensten worden aangeboden op basis van het TLS (Transport Layer Security)protocol. TLS zorgt voor een veilige verbinding met een dienst waarvan je gebruik wenst te maken.
Het Nationaal Cyber Security Centrum (onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) heeft
richtlijnen opgesteld voor een veilig TLS gebruik. Binnen de NCSC richtlijnen (zie bijlage) zijn er drie
mogelijke instellingen voor een beveiligingsniveau: onvoldoende, voldoende en goed. Het Kadaster
streeft naar het tweede beveiligingsniveau: voldoende.

Impact
We ondersteunen op dit moment naast TLS1.2 ook nog TLS 1.0 en TLS1.1 toegang en vanaf 15
oktober staan we alleen het TLS1.2 gebruik toe. Analyse geeft aan dat slechts 6% van de connecties
nog gebruik maakt van TLS1.0 en minder dan 1% gebruik maakt van TLS1.1. We verwachten daarmee
een minimale impact van het alleen nog toestaan van TLS1.2.
We stellen u met een test-url in staat om zelf vast te stellen of uw verbinding ook na 15 oktober 2019
veilig is.
https://tls-conformiteit10.kadaster.nl/gaa/conf10-check/
(LETOP de conformiteit10 check is met een / op het einde!)
U, als gebruiker, moet de conformiteitstoets doen om vast te stellen dat de verbinding veilig is.
Wanneer de toets correct werkt, ziet u dat direct in het scherm zoals dit hieronder is afgebeeld.
Wanneer u een ander scherm dan onderstaande scherm ziet, moet u contact met ons opnemen.

Contact
Om de vragen van gebruikers goed te begeleiden, zetten we de gebruikelijke klantcontactkanalen in.
Dat betekent dat KCC en Zakelijke Markt (accountmanagement) geïnformeerd moeten zijn over wat
de betekenis is van deze verandering.
Om inhoudelijk de klant te kunnen bijstaan met deze verandering kan het contact worden doorgezet
naar de OIM’er van de betreffende dienst. Deze zal dan met de Product Owner van de dienst
beoordelen in hoeverre zij de vraag van de klant kunnen beantwoorden.

Onderstaande Tabel geeft de door NCSC voorgeschreven ciphers weer.
De kleuren zijn een verwijzing naar de inschattingen van het NCSC over de geschiktheid van de cipher
suites. De groene regels zijn het sterkst, en moeten prioriteit krijgen. Daarna de oranje.
Maar alle cipher suites uit de tabel zijn toegestaan. De kleuring geeft dus de prioriteit aan.

Naar verwachting eind 2019 beschikbaar:

