
 

Wat u moet weten over SSL 
Van aanvraag tot correct  gebruik 
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Inleiding 
Encryptie en websitebeveiliging is nog niet eerder zo’n populair (en belangrijk) onderwerp geweest 
als nu. Zo gaat Google met zijn Chrome-browser binnenkort websites zonder HTTPS aanmerken 
als onveilig. Bij het implementeren van SSL zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet 
houden. Zo zijn er een aantal best practices, en ook mogelijke valkuilen. In dit praktische handboek 
nemen we u daar graag in mee. 
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Wat doet een SSL-certificaat? 
Een SSL-certificaat is een cryptografisch bestand dat informatie over een website (zoals 
domeinnaam) bevat en bij een aantal validatievormen informatie over een rechtspersoon. 
 
Een dergelijk SSL-certificaat kan door een webserver gebruikt worden om aan te tonen dat de 
server bij het domeinnaam hoort. Zo weet de gebruiker van de site dat hij verbonden is met een 
legitieme server. Tevens maakt een SSL-certificaat versleuteling van gegevens mogelijk, dat zorgt 
ervoor dat kwaadwillenden niet mee kunnen kijken met de communicatie tussen gebruiker en 
server. 
 
We kunnen dus vaststellen dat een SSL-certificaat twee doelen heeft: 
 
 
 
 

      
Vaststellen identiteit website 

 
Versleutelen van gegevens 

● Een certificaat bevat gegevens over de 
eigenaar van de website. De 
validatievorm bepaalt welke gegevens 
dit zijn 

● De validatievorm bepaalt tevens de 
informatie die in de adresbalk wordt 
getoond 

● De validatievorm bepaalt niet de mate 
van versleuteling 

● Voor een goede versleuteling is een 
juiste serverconfiguratie noodzakelijk 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 



Een SSL-certificaat 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen is een SSL-certificaat 
dus “een cryptografisch bestand”, maar wat houdt dat 
nu precies in? 
 
Links ziet u een daadwerkelijk SSL-certificaat van een 
website van Freave. Een SSL-certificaat op zich is een 
publiek stukje informatie, maar hoe kan een webserver 
dan bewijzen dat hij de “rechtmatige eigenaar” van het 
certificaat is? En het dus mag gebruiken? 
 
Dat is waar een “private key” om de hoek komt kijken, 
ofwel een “privésleutel”. Deze private key is strikt 
geheim en moet ten alle tijden beveiligt worden 
opgeslagen. Als een private key in de verkeerde handen 
valt kan die persoon namelijk uw website imiteren. Een 
dergelijk voorval wordt ook wel “key compromise” 
genoemd. In zo’n geval is het dan zaak het certificaat zo 
snel mogelijk in te trekken zodat de aanvaller er geen 
kwaad meer mee kan. 
 

 

 

Uitgifte SSL-certificaten 
We weten nu dus wat een certificaat doet, maar, hoe komt u eraan? In principe kan iedereen zelf 
een SSL-certificaat maken. Zo’n certificaat wat u zelf maakt wordt “self-signed certificate” 
genoemd, “zelfgemaakt certificaat” dus. Zo’n self-signed certificate kunt u niet gebruiken voor uw 
website omdat het certificaat niet wordt vertrouwd door de browsers van uw bezoekers. 
 
Dat is waar een Certificaat Autoriteit (vaak afgekort als CA) om de hoek komt kijken. Een CA is een 
organisatie die de uitgifte van SSL-certificaten verzorgd. Een CA heeft een zogenaamd “Root 
Certificate” wat in alle besturingssystemen en browsers is opgenomen. Op die manier weten al 
deze besturingssystemen en browsers dat certificaten die worden uitgegeven door die CA te 
vertrouwen zijn. 
 
Een CA worden is verre van eenvoudig, er zijn strenge eisen waar zo’n organisatie aan moet 
voldoen. Zo is er een 88 pagina tellend document met criteria waar een CA aan moet voldoen, zijn 
er reguliere controles, moet infrastructuur aan bepaalde eisen voldoen, etc, etc. Als een 
organisatie aan al deze criteria voldoet moet hun Root Certificaat nog worden opgenomen in alle 
besturingssystemen en browsers, het indienen daarvan moet de organisatie zelf verzorgen. De 
verschillende besturingssystemen en browsers kunnen elk afzonderlijk weer andere eisen stellen 

 
 

http://www.webtrust.org/homepage-documents/item54279.pdf


aan de certificaten. Het is dus een hele klus om dat te verzorgen. En als een organisatie eenmaal 
een CA is, is het nog zaak de goede naam te beschermen. Een aanval op het uitgiftesysteem 
betekend namelijk vaak het einde van zo’n bedrijf. Een CA handelt immers in vertrouwen. 
 
Lees op Wikipedia over DigiNotar, een Nederlandse CA die in 2011 werd gehackt en failliet ging.  
go.freave.com/wiki-diginotar 
 
Omdat het starten van een CA zo’n complex proces is gebruikt vrijwel ieder bedrijf een andere CA 
om certificaten aan te schaffen. Zo’n CA vraagt een vergoeding voor de identiteitscontrole en 
infrastructuur die zij heeft om certificaten uit te geven. 

Validatievormen 
De validatievorm van uw certificaat bepaalt welke gegevens er worden opgenomen in het  
certificaat. 

DV - Domein Validatie 
Bij een DV-certificaat wordt slechts de domeinnaam in het certificaat vermeld. Op die manier kan 
de server aantonen dat hij de legitieme server is voor een bepaald domein. Uit het certificaat kan 
de gebruiker niet opmaken wie de eigenaar is van de site. 
 

OV - Organisatie Validatie 
Bij een OV-certificaat worden de gegevens van de eigenaar van de site vermeld in het certificaat. 
De gebruikersbeleving blijft hetzelfde als bij een DV-certificaat, de bedrijfsnaam wordt niet aan de 
gebruiker getoond door de browser. Middels een site seal is het wél mogelijk deze gegevens 
alsnog te tonen. 
 

EV - Uitgebreide Validatie (“Extended Validation”) 
Dit is de meest uitgebreide vorm van validatie. Bij deze vorm worden er vaak nog meer gegevens 
gecheckt dan bij een OV-certificaat. Omdat de identiteit van de eigenaar zo uitgebreid is gecheckt, 
wordt de bedrijfsnaam in de adresbalk van de browser weergegeven. Op die manier is het voor 
een gebruiker erg makkelijk om te controleren of hij met de juiste website verbonden is. 
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Gebruikerservaring 
Onderstaand de verschillen in gebruikerservaring, zoals te zien in de Chrome-browser. 
 

DV en OV certificaten  EV certificaten 

   

Hoe gaat de validatie in z’n werk? 
De validatieprocedure is afhankelijk van het soort certificaat dat u aanschaft. Onderstaand vindt u 
een overzicht van de verschillende soorten certificaten en de bijbehorende validatieprocedure. 

DV - Domein Validatie 
U vraagt het certificaat aan, en kiest uit de volgende mogelijkheden om te bevestigen dat u de 
rechtmatige eigenaar van het domeinnaam bent. 
 

● Email - U ontvangt een e-mail op een administratief e-mailadres  of het e-mailadres dat 1

staat vermeld als contactpersoon in de WHOIS . In die e-mail vindt u een link om te 2

bevestigen dat u de eigenaar bent. Volg alleen een dergelijke link als u zelf een certificaat 
heeft aangevraagd. 

● Bestand - U plaatst een bestand met een bepaalde inhoud op uw website. De Certificaat 
Autoriteit controleert of u het bestand heeft geplaatst en geeft het certificaat uit. 

● DNS  - U maakt een specifiek DNS-record aan (CNAME) voor uw domeinnaam, de 3

Certificaat Autoriteit controleert of het record is aangemaakt en geeft het certificaat uit. 

 

OV - Organisatie Validatie 
Als u een OV-certificaat aanvraagt, bevestigt u eerst dat de domeinnaam waar u het certificaat 
voor aanvraagt van u is. Daarvoor volgt u de stappen zoals vermeld bij “DV - Domein Validatie”. 
 
Nadat de Domein Validatie voltooid is worden uw bedrijfsgegevens gecontroleerd. U moet deze bij 
de aanvraag precies zo opgeven als uw bedrijf bij de KvK is geregistreerd. 
 
Vervolgens wordt gecontroleerd of de eerder opgegeven bedrijfsgegevens ook worden vermeld in 
de WHOIS van het domein. Als dit nog niet het geval is moet u de WHOIS-gegevens updaten om 
overeen te komen met uw KvK-registratie. 
 

1  Geldige e-mailadressen zijn: admin, administrator, hostmaster, postmaster, webmaster. 
2  Whois is een protocol om gegevens van een domeinnaam of IP-adres te achterhalen 
3  “Domain Name System”, dit systeem stelt computers in staat de juiste server bij een domeinnaam te 
zoeken. 

 
 



Als laatste stap wordt er een telefonische validatie gedaan. Het telefoonnummer zoals bekend bij 
de KvK wordt door de Certificaat Autoriteit gebeld om te controleren of de organisatie inderdaad 
een certificaataanvraag heeft gedaan. Hierna kan het certificaat worden uitgegeven. 
 

EV - Uitgebreide Validatie 
De validatie voor een EV-certificaat komt voor een groot deel overeen met die van een 
OV-certificaat. Bij een EV-certificaat is er één extra stap voordat de telefonische validatie wordt 
uitgevoerd. 
 
Voordat de telefonische validatie wordt uitgevoerd dient u akkoord te gaan met de EV Subscriber 
Agreement. Dat is een overeenkomst waarin u uw bedrijfsgegevens nogmaals bevestigt en 
akkoord gaat met de voorwaarden van de Certificaat Autoriteit. 

Gegevensbeveiliging 
Zoals eerder vermeld maakt het voor de veiligheid van de verbinding niet uit welke validatievorm 
er gekozen wordt. De daadwerkelijke versleuteling vindt plaats door de webserver. Het is van 
belang dat deze juist geconfigureerd is.  

Een “juiste” configuratie 
Als u Managed Hosting van Freave heeft is uw website al juist geconfigureerd. Als u uw server 
zelf beheerd is het van belang dat deze juist is ingesteld. 
 
Een erg handige tool hiervoor is de “Mozilla SSL configuration generator”. Daar vindt u voor elke 
webserver een configuratie die moderne ciphers  en technieken gebruikt. 4

 
U vindt deze generator op go.freave.com/mozillassl. 
 

Adviezen 

Maak gebruikt van HSTS 
U kunt HSTS gebruiken door een eenvoudige header aan uw serverconfiguratie toe te voegen. Met 
die header vertelt u browsers van uw bezoekers dat zij uw website altijd over HTTPS moeten 
bezoeken. 
 
Mocht een aanvaller uw website proberen te imiteren zullen verbindingen met zijn server falen 
omdat hij geen geldig certificaat voor uw website heeft en alle eerdere bezoekers alleen maar 
over HTTPS kunnen verbinden. 
 

4  Een cryptografische algoritme dat wordt gebruikt om gegevens te versleutelen en ontsleutelen. 
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Als u de Mozilla Modern SSL configuration in zijn geheel gebruikt heeft u deze header 
waarschijnlijk al toegevoegd aan uw configuratie. Een voorbeeld van zo’n header ziet er als volgt 
uit. 
 

 
Meer informatie over HSTS op MDN: go.freave.com/mdn-hsts 
 

Gebruik de juiste certificate chain 
Als u de certificate chain opgeeft in uw serverconfiguratie is het van belang de juiste certificaten, 
in de juiste volgorde, op de geven. Zo is het meestal niet verstandig het root-certificaat op te 
geven omdat dit de laadtijd van uw website verslechterd. 
 

Gebruik OCSP-stapling 
OCSP staat voor “Online Certificate Status Protocol”, en doet precies wat het zegt. Het is een 
protocol voor browsers en computers om in realtime de status van een certificaat op te vragen. 
Dit protocol is echter niet zonder tekortkomingen. Het zorgt er namelijk voor dat een bezoeker die 
uw website voor het eerst bezoekt eerst moet checken of het certificaat nog geldig is, als de 
OCSP-server druk is kan dat kostbare milliseconden kosten voor uw laadtijd. 
 
Als u gebruik maakt van OCSP-stapling hoeft de browser van uw bezoekers geen contact meer te 
zoeken met de OCSP-server maar stuurt uw server al het bewijs dat het certificaat nog geldig is.  
 
Lees alles over OCSP-stapling op Wikipedia: go.freave.com/wiki-ocspstapling of neem contact met ons 
op om het voor u in te stellen. 
 

Gebruik HTTP/2 
HTTP/2 is de opvolger van HTTP/1.1, dat sinds 1997 hét protocol is voor communicatie over het 
internet. De HTTP waar hier over gesproken wordt is ook de “http” die u in uw adresbalk ziet bij 
een websitebezoek. 
 
Met HTTP/2 is het - mits juist geconfigureerd - mogelijk om laadtijden te verbeteren. Zo worden 
serverheaders gecomprimeerd, kunt u gebruikmaken van “server push” en meer. 
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In het volgende artikel van website Geekflare kunt u lezen over het activeren van HTTP/2 voor 
nginx en Apache: go.freave.com/gf-http2 
 
 

Slot 
We hopen u iets meer informatie te hebben gegeven over SSL, van aanvraag tot correct gebruik. 
Als u nog vragen heeft helpen we u natuurlijk graag verder, neem gerust contact met ons op. 
 
Per mail          welkom@freave.com 
Per telefoon  0314 700528 
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